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ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ της γαλλικής διπλωματίας για τις δράσεις 
της Τουρκίας αναμένεται να συζητήσουν ο Εμανουέλ 
Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση 
που θα έχουν στο Ελιζέ, το μεσημέρι της Τετάρτης

ΦΡΕΓΑΤΕΣ. Ελλάδα και Γαλλία 
έχουν έρθει πολύ κοντά σε συμφωνία 
και αναζητούνται ενδιάμεσες λύσεις, 
σε τεχνικό επίπεδο
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑ∆ΗΜΑ

 ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ, Στέιτ Ντιπάρτµεντ και 
Κογκρέσο. Αυτοί είναι οι τρεις δίαυλοι επικοι-
νωνίας που αξιοποίησε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης για να επιτύχει ανοιχτή γραµµή µε την 
αµερικανική πλευρά, αποτέλεσµα της οποίας 
ήταν η επιστολή Ποµπέο, που αποτελεί ένα 
σαφές µήνυµα προς την Τουρκία. Ο πρωθυ-
πουργός έχει «χτίσει» προσωπική επαφή και 
επικοινωνία µε τον Αµερικανό υπουργό Εξω-
τερικών Μάικ Ποµπέο. Οταν τον Οκτώβριο 

ο Αµερικανός υπουργός βρέθηκε στην Αθή-
να για την αµυντική συµφωνία, η συνάντησή 
τους δεν περιορίστηκε στις επαφές που είχαν 
στο Μέγαρο Μαξίµου, αλλά επεκτάθηκε και 
σε προσωπικό επίπεδο. Χαρακτηριστική ήταν 
η επίσκεψη των δύο ανδρών µετά των συζύ-
γων τους στο Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά 
και το κοινό πρόγευµα που είχαν, όπως ση-
µειώνουν κυβερνητικά στελέχη.

Στη συνέχεια ο Κυρ. Μητσοτάκης συναντή-
θηκε µε τον Ντόναλντ Τραµπ αλλά και µε τον 
Μ. Ποµπέο στο περιθώριο της Συνόδου του 
ΝΑΤΟ, στις αρχές ∆εκεµβρίου στο Λονδίνο. 
Κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην 
Ουάσιγκτον, οι Μάικ Πενς και Μ. Ποµπέο ορ-
γάνωσαν δείπνο προς τιµήν του πρωθυπουρ-
γού στο Στέιτ Ντιπάρτµεντ, µε καλεσµένους 
που επέλεξαν οι ίδιοι. Λίγες ηµέρες µετά την 
επιστροφή από την Ουάσιγκτον, ο Κυρ. Μη-
τσοτάκης είχε µακρά τηλεφωνική επικοινωνία 
µε τον Μ. Ποµπέο, σε πολύ καλό κλίµα, σύµ-
φωνα µε κυβερνητικές πηγές, ενώ λίγο µετά 
εστάλη η επιστολή του υπουργού Εξωτερι-

κών των ΗΠΑ στον Κυρ. Μητσοτάκη. Παράλ-
ληλα, ο πρωθυπουργός διατηρεί καλές σχέ-
σεις µε ένα πρόσωπο-κλειδί στον Λευκό Οίκο. 
Πρόκειται για τον γαµπρό του Ντ. Τραµπ και 
εξ απορρήτων συνεργάτη του, Τζάρεντ Κού-
σνερ (σύζυγο της Ιβάνκα Τραµπ). Για πρώτη 
φορά ο Κυρ. Μητσοτάκης συνάντησε τον Τζ. 
Κούσνερ τον Σεπτέµβριο, στο περιθώριο των 
εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός συνάντησε τον Τζ. Κού-
σνερ και στη διάρκεια της πρόσφατης επίσκε-
ψής του στην Ουάσιγκτον. Ο γαµπρός του Ντ. 
Τραµπ πήγε, µάλιστα, στο «Blair House», όπου 
διέµενε ο πρωθυπουργός, και συζήτησαν επί 
µακρόν. Την Πέµπτη στο Νταβός ο Κυρ. Μη-
τσοτάκης είχε σύντοµη συνοµιλία µε την Ιβ. 
Τραµπ, στο περιθώριο του γεύµατος που ορ-
γάνωσε η δηµοσιογράφος της «Washington 
Post» Λάλι Γουέιµαουθ.

Η επιστολή Ποµπέο και οι δηλώσεις του 
εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτµεντ δεν δεί-
χνουν τη συνήθη τακτική των ίσων αποστάσε-
ων, αλλά βρίσκονται κοντά στις ελληνικές θέ-
σεις, όπως σηµειώνουν στο Μαξίµου. Ο Μ. 
Ποµπέο έκανε σαφή αναφορά στην εγγύηση 
της ασφάλειας της Ελλάδας από τις ΗΠΑ και 
στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο. Οι δηλώσεις από το Στέιτ 

Ντιπάρτµεντ, ότι «σε αντίθεση µε όσα προτεί-
νει η Τουρκία, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο 
όπως αποκρυσταλλώνεται στη Σύµβαση για 
το ∆ίκαιο της Θάλασσας, τα νησιά έχουν γε-
νικά δικαίωµα στην ΑΟΖ και στην ηπειρωτική 
υφαλοκρηπίδα στον ίδιο βαθµό µε οποιαδή-
ποτε άλλη χερσαία περιοχή», καθώς και η κα-
ταδίκη των ενεργειών της Τουρκίας στην κυ-
πριακή ΑΟΖ, αποτελούν σαφή θετικά δείγµα-
τα, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές.

Επίσκεψη στο Παρίσι 
Ταυτόχρονα, ωστόσο, ο πρωθυπουργός πο-
ντάρει και στην υποστήριξη της Γαλλίας, µε 
την οποία καλλιεργεί στενές σχέσεις. Ηδη τον 
Αύγουστο ο Κυρ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε 
το Παρίσι και το αποτέλεσµα αυτής της επί-
σκεψης ήταν η συνεχής στήριξη της Γαλλίας 
στις ελληνικές θέσεις, καταγγέλλοντας το µνη-
µόνιο Τουρκίας - Λιβύης σε όλα τα ευρωπαϊ-
κά συµβούλια, και όχι µόνο. Η νέα επίσκεψη 
του πρωθυπουργού στις 29 Ιανουαρίου στο 
Παρίσι αναµένεται µε έντονο ενδιαφέρον.

Οι προσωπικές επαφές
του Κυριάκου Μητσοτάκη 

με πρόσωπα-κλειδιά
στον Λευκό Οίκο

και το παρασκήνιο
της επιστολής Πομπέο

Οι συµµαχίες για 
την υπεράσπιση των
ελληνικών θέσεων

το Ελληνογαλλικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο. Στο φόρουµ θα είναι παρόντες 
πέντε Ελληνες υπουργοί, ο Χρήστος Σταϊκού-
ρας, ο Αδωνις Γεωργιάδης, ο Κωστής Χατζη-
δάκης, ο Κώστας Αχ. Καραµανλής και ο Χά-
ρης Θεοχάρης, τους οποίους θα συνοδεύουν 
εκπρόσωποι περίπου 30 ελληνικών επιχειρήσε-
ων, ενώ από γαλλικής πλευράς θα πάρουν µέ-
ρος 70-100 γαλλικοί όµιλοι. Οι τοµείς της ενέρ-
γειας, των υποδοµών, των µεταφορών, οδικών 
και σιδηροδροµικών, καθώς και ο τοµέας της 
επεξεργασίας των λυµάτων, ενδιαφέρουν ιδι-
αίτερα γαλλικές επιχειρήσεις-κολοσσούς, όπως 
είναι η EDF, η Total και η Suez.

Γαλλικές επισηµάνσεις 
Την ώρα που η επίσκεψη του Ελληνα πρωθυ-
πουργού αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στο Παρίσι, η ιδιαίτερα συγκρατηµένη στάση 
της Αθήνας όσον αφορά τα εθνικά θέµατα, και 
πιο συγκεκριµένα η στάση της απέναντι στην 
Τουρκία, προβληµατίζει διπλωµατικούς κύ-
κλους, που επισηµαίνουν πως «η τουρκοφο-
βία των ελληνικών κυβερνήσεων τα τελευταία 
χρόνια απέβη επιζήµια για τη χώρα» και εκφρά-
ζουν φόβους ότι αυτή θα µπορούσε να οδη-
γήσει ακόµα και «σε εθνικό ακρωτηριασµό, αν 
η Ελλάδα εξακολουθεί να παραβλέπει τα κυρι-
αρχικά της δικαιώµατα». 

Οι ίδιες πηγές εκφράζουν την απορία «πώς 
η Κύπρος, µε τόσα προβλήµατα (κατεχόµενα, 
χωρίς στόλο και στρατό κ.λπ.), έχει υπογρά-
ψει συµφωνίες για δικές της ΑΟΖ και η χώρα 
µας αδυνατεί να πάρει πρωτοβουλίες για τα 

κυριαρχικά της δικαιώµατα, την οριοθέτη-
ση των θαλάσσιων ζωνών, υφαλοκρηπί-
δας και ΑΟΖ. Ενόχληση, επίσης, προκαλεί 
και το γεγονός ότι η Ελλάδα στέλνει αντι-
αεροπορικούς πυραύλους Patriot στη 
Σαουδική Αραβία για την ενίσχυση της 
αραβικής χώρας, ενώ δείχνει «αδια-
φορία» για την Κύπρο, «σε µια πε-
ρίοδο που η Τουρκία αλωνίζει στην 
κυπριακή ΑΟΖ», όπως χαρακτηρι-
στικά αναφέρουν. Υπογραµµίζουν 
ιδιαίτερα πως «στη θαλάσσια περι-
οχή της Κύπρου υπάρχουν σηµα-
ντικά γαλλικά και ισραηλινά συµ-
φέροντα που διακυβεύονται». Πα-
ράλληλα, διαµηνύουν πως, όσο 
είναι αναγνωρισµένη η κυβέρνη-
ση της Τρίπολης, η συµφωνία µε 

την Τουρκία βρίσκεται σε ισχύ διε-
θνώς και αυτό θα µπορούσε να προ-

καλέσει «τεράστια προβλήµατα» στην Ελ-
λάδα, αφενός στη συµφωνία για τον αγωγό 
φυσικού αερίου EastMed, αφετέρου στην ορι-
οθέτηση ΑΟΖ νοτιανατολικά της Κρήτης. Τέ-
λος, υπάρχουν πληροφορίες πως η Αίγυπτος 
κωλυσιεργεί τώρα στην ανακήρυξη ΑΟΖ µε 
την Ιταλία και την Ελλάδα, καθώς δεν θέλει 
να µπλέξει σε περιπέτειες. Φέρεται να  επι-
θυµεί πρώτα τη διευθέτηση του θέµατος 
του Καστελλόριζου µεταξύ της Ελλάδας 
και της Τουρκίας.

Η γαλλική ναυαρχίδα διαθέτει 
18 αεροσκάφη τύπου Rafale, 
δύο µαχητικά E-2C Hawkeye, 
ένα NH90 NFH και δύο 
ελικόπτερα Dauphin


