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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Τ
ο βλέμμα στραμμένο στις ΗΠΑ έχει η 
Αθήνα, περιμένοντας να βγει «λευκός 
καπνός» από την αναμέτρηση και ο 

Λευκός Οίκος να αποκτήσει τον νέο του ένοι-
κο. Η εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ έχει προ-
καλέσει έως τώρα έντονο προβληματισμό, κα-
θώς, ακόμα και αν επιβεβαιωθεί η διαφαινό-
μενη νίκη του υποψηφίου των Δημοκρατικών 
Τζο Μπάιντεν, κάτι που θεωρείται ένα καλό 
σενάριο για τη χώρα μας, ο δρόμος μέχρι τον 

σχηματισμό της νέας αμερικανικής κυβέρνη-
σης δείχνει μακρύς και δύσβατος. Ο Ντόναλντ 
Τραμπ έχει ανακοινώσει προσφυγές στα δικα-
στήρια και «πόλεμο» και το θρίλερ με την επα-
πειλούμενη ανακαταμέτρηση ψήφων που θε-
ωρείται βέβαιο ότι θα ακολουθήσει (στην πο-
λιτεία της Τζόρτζια ανακοινώθηκε ήδη, στην 
Πενσιλβάνια θεωρείται πιθανή) σημαίνει ότι, 
για το επόμενο τρίμηνο τουλάχιστον, οι ΗΠΑ 
θα βυθιστούν στην εσωστρέφεια και θα είναι 

παντελώς απούσες από την περιοχή μας. Κυβερνητικά στελέ-
χη θεωρούν ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα προσπαθήσει να 
εκμεταλλευτεί το κενό ισχύος που προκύπτει από την απουσία 
της Αμερικής για να δημιουργήσει τετελεσμένα. Θεωρούν, μά-
λιστα, πολύ πιθανό να αναβαθμίσει ποιοτικά τις προκλήσεις στο 
διάστημα ανάμεσα στον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο. Ως τέ-
τοιου είδους πρόκληση αξιολογούν στην Αθήνα το σενάριο να 
στείλει κάποιο από τα τουρκικά ερευνητικά δυτικά του 28ου με-
σημβρινού, στην περιοχή που έχει οριοθετηθεί από τη συμφω-
νία Ελλάδας - Αιγύπτου, ή να τραβήξει το σκοινί ακόμα περισ-
σότερο, στέλνοντας το ερευνητικό στην ελληνική υφαλοκρηπί-
δα ανάμεσα σε Κρήτη, Κάρπαθο και Ρόδο και κοντά στα χωρι-
κά μας ύδατα. Μια τρίτη επιλογή για τον Τούρκο Πρόεδρο εί-
ναι να προχωρήσει στην οριοθέτηση ερευνητικών οικοπέδων 

στην περιοχή που ορίζεται από το 
παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο 
και να δώσει άδεια στην κρατική 
εταιρεία TPAO να ξεκινήσει έρευ-
νες στα 6 μίλια νοτίως της Κρήτης 
και της Ρόδου. Διπλωματικές πη-
γές θεωρούν ότι ο Ερντογάν θα 
υλοποιήσει κάποια από αυτές τις 
απειλές τις επόμενες εβδομάδες, 
ενώ, αντίθετα, χαρακτηρίζουν ως 
λιγότερο πιθανό σε αυτή τη χρο-
νική στιγμή το σενάριο να στείλει 
κάποιο από τα τουρκικά πλοία γε-
ωτρύπανα στην ελληνική υφαλο-
κρηπίδα.

Συνάντηση με Πάιατ
Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι καθό-
λου τυχαίο πως ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Νίκος Δένδιας έσπευσε, δύο 
ημέρες μετά τις αμερικανικές εκλο-

γές, να συναντήσει τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι 
Πάιατ. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν 
τις διμερείς σχέσεις και τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο. 
Ο κ. Πάιατ διαβεβαίωσε τον υπουργό Εξωτερικών πως, ανεξαρ-
τήτως αποτελέσματος, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα παρα-
μείνουν άριστες, ωστόσο είναι σαφές ότι η εσωκομματική δι-
αμάχη των επόμενων μηνών θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον 
των πολιτικών. Σε διπλωματικούς κύκλους, πάντως, υπάρχουν 
διφορούμενες εκτιμήσεις για το πώς θα πορευτεί ο Ερντογάν 
απέναντι σε μια κυβέρνηση Μπάιντεν - που φαίνεται πλέον το 

Κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα προσπαθήσει 
να εκμεταλλευτεί το κενό ισχύος που 
προκύπτει από την απουσία της Αμερικής 
για να δημιουργήσει τετελεσμένα

Πώς «διαβάζει»
η Αθήνα
τα μηνύματα 
της κάλπης
στις ΗΠΑ
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ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ της πώλησης όπλων από τη Γερµανία στην Τουρκία -και ειδικότερα η συµπαραγωγή των υποβρυχί-
ων U214- ήταν το βασικό αντικείµενο των συζητήσεων του υπουργού Εξωτερικών Νίκου ∆ένδια στο Βερολίνο, στις 
συναντήσεις που είχε µε κορυφαίους πολιτειακούς και πολιτικούς παράγοντες. Η βασική πρόταση της Ελλάδας εί-
ναι ένα εµπάργκο πώλησης όπλων από τη Γερµανία προς την Τουρκία, που θα περιλαµβάνει τα υποβρύχια, όµως, 
σύµφωνα µε πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών έθεσε και ένα άλλο ζήτηµα: το αν είναι δυνατόν να αναβάλει 
η Γερµανία την παράδοση τεχνολογικού υλικού για την κατασκευή των υποβρυχίων στην Τουρκία, µέχρι τουλάχι-
στον η Αγκυρα να συµφωνήσει και να συµµορφωθεί µε συγκεκριµένους όρους.

Η προγραµµατισµένη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών µε τον Γερµανό οµόλογό του, Χάικο Μάας, ακυ-
ρώθηκε εξαιτίας κρούσµατος κορωνοϊού στο γερµανικό υπουργείο Εξωτερικών, όµως ο κ. ∆ένδιας είχε άλλες πο-
λύ σηµαντικές συναντήσεις, που του έδωσαν την ευκαιρία να αναπτύξει τα ελληνικά επιχειρήµατα στον γερµανικό 
πολιτικό κόσµο. Ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατί-
ας της Γερµανίας, Φρανκ Βάλτερ Σταϊνµάγερ, τον πρόεδρο της Οµοσπονδιακής Βουλής, Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, την 
αντιπρόεδρο του γερµανικού Κοινοβουλίου και βουλευτή των Πρασίνων, Κλαούντια Ροθ, τον υπεύθυνο για θέµα-
τα εξωτερικής πολιτικής του ίδιου κόµµατος, Μανουέλ Σαραζίν, καθώς και µε µέλη της πολύ σηµαντικής Επιτρο-
πής Εξωτερικών Υποθέσεων του γερµανικού Κοινοβουλίου. Σε όλες τις συναντήσεις του, ο Ν. ∆ένδιας έθεσε το ζή-
τηµα των εξοπλισµών και δεν έλαβε κάποια αρνητική απάντηση.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Οι επαφές ∆ένδια στο Βερολίνο

Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

p.karvounopoulos@realnews.gr

Tου ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

 Η ΤΟΥΡΚΙΑ έχει ήδη 10.558 νεκρούς και 384.509 κρούσµα-
τα κορωνοϊού από την αρχή της πανδηµίας. Αυτά είναι τουλά-
χιστον τα επίσηµα στοιχεία. Ωστόσο, το γεγονός αυτό, όπως 
συµβαίνει και µε άλλα σοβαρά θέµατα που την απασχολούν, 
όπως η οικονοµία, δεν την εµποδίζει να παραµένει εξαιρετι-
κά επιθετική στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, πιέζο-
ντας αφόρητα την Ελλάδα και προκαλώντας ανησυχία για το τι 
µπορεί να συµβεί µέχρι τις 20 Ιανουαρίου, όταν και αναµένε-
ται να αναλάβει καθήκοντα ο επόµενος Αµερικανός Πρόεδρος.

Το «Oruc Reis» εξακολουθεί να πλέει σε ύδατα ελληνικών 
συµφερόντων, προσεγγίζοντας όλο και περισσότερο στα πα-
ράλια της Ρόδου και της Καρπάθου, χωρίς αυτό να σηµαίνει 
ότι η Αγκυρα έχει ξεχάσει το Καστελλόριζο. Την ίδια ώρα, έστει-
λε το «Barbaros» δυτικά της Κύπρου για τρισδιάστατες έρευνες 
εντός της κυπριακής ΑΟΖ, κάτι που αποτελεί ένδειξη προθέσε-
ων για την αποστολή γεωτρύπανου.

Η Ελλάδα προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, αναµένοντας πλέον 
τα σπουδαία από την Ευρώπη τον ∆εκέµβριο, όταν και υποτί-
θεται ότι θα συζητηθεί στην Ε.Ε. το ενδεχόµενο επιβολής κυρώ-
σεων στην Τουρκία. Μέχρι στιγµής τίποτα δεν δείχνει ότι αυτό 
θα συµβεί. Μόνο η Γαλλία εξακολουθεί να «υψώνει ανάστηµα» 
έναντι του καθεστώτος Ερντογάν, λαµβάνοντας ουσιαστικά µέ-
τρα. Αυτή την εβδοµάδα αποφάσισε τη διάλυση των Γκρίζων 
Λύκων στη Γαλλία, προκαλώντας την αντίδραση της Αγκυρας, 
που απειλεί µε «αποφασιστική αντίδραση». Ο Γάλλος υπουρ-

γός Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λεντριάν χρησιµοποίησε ασυνήθιστα 
σκληρές εκφράσεις γι’ αυτό το θέµα και γενικότερα για την 
Τουρκία: «Τις τελευταίες εβδοµάδες, όσον αφορά τις σχέσεις 
µας µε την Τουρκία, φτάσαµε σε ένα απαράδεκτο σηµείο για 
συµµαχικές χώρες. Οι προσβολές, οι συκοφαντίες, η προώθη-
ση µιας εκστρατείας µίσους κατά της Γαλλίας και της Ευρώπης 
ανήκουν σε άλλη κατηγορία, είναι απειλές! ∆εν θα ανεχθούµε 
αυτό το µίσος και αυτή η βία να εξαχθούν σε γαλλικό έδαφος, 
επιτρέποντας την αναπαραγωγή τους από γκρουπούσκουλα 
που δεν πρέπει να έχουν πολιτικά δικαιώµατα».

Την ίδια ώρα, η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται ότι σκέφτεται 
ξανά σοβαρά να στραφεί προς τη λύση της ελληνογαλλικής αµυ-
ντικής συµφωνίας, που επρόκειτο να υπογραφεί τον περασµέ-
νο Ιούλιο. Ετσι κι αλλιώς, στην πράξη η µοναδική σύµµαχος µε 
την οποία αυτή τη στιγµή η Ελλάδα έχει ουσιαστικές αµυντι-
κές σχέσεις είναι η Γαλλία. Η υπόθεση των γαλλικών µαχητικών 
αεροσκαφών Rafale φαίνεται ότι προχωρά µε ταχείς ρυθµούς 
και είναι ενδεικτικό ότι οι πρώτοι τέσσερις χειριστές που θα εκ-
παιδευτούν στα νέα για την Πολεµική Αεροπορία µαχητικά αε-
ροσκάφη ετοιµάζονται να αναχωρήσουν για τη Γαλλία. Θα εί-
ναι οι χειριστές που θα γίνουν και εκπαιδευτές των υπολοίπων 
Ελλήνων πιλότων που θα πετάξουν τα γαλλικά µαχητικά αερο-
σκάφη στο Αιγαίο, αλλά και µέχρι την Κύπρο, όπου τα Rafale 
θα φτάνουν µε πολύ µεγαλύτερη άνεση από τα µαχητικά αε-
ροσκάφη που σήµερα διαθέτει η Πολεµική Αεροπορία. Ωστό-
σο, είναι προφανές ότι τα γαλλικά µαχητικά δεν µπορούν να 
φτάσουν στα ελληνικά αεροδρόµια αύριο. Θα χρειαστούν αρ-
κετοί µήνες για να το δούµε αυτό, µε τον Ελληνα πρωθυπουρ-
γό να έχει προσδιορίσει το πρώτο εξάµηνο του 2021 ως έναν 
αισιόδοξο χρονικό ορίζοντα για την ένταξη των πρώτων Rafale 
στο δυναµικό της ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας.

Εξοπλιστικός «πυρετός»
Στην Αθήνα, πάντως, εξελίσσεται ένας εξοπλιστικός «πόλεµος», 
ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει µε την ανανέωση του ελληνικού Στό-
λου. Ευρωπαίοι -κυρίως οι Γάλλοι- και Αµερικανοί έχουν αποδυ-
θεί σε µια προσπάθεια να επηρεάσουν τις αποφάσεις για την 
επιλογή του νέου πλοίου για το Πολεµικό Ναυτικό. Οι ναύαρ-
χοι θέλουν εδώ και χρόνια νέες φρεγάτες µε δυνατότητες κυ-
ρίως στην αντιαεροπορική άµυνα περιοχής και, όπως πάντα, 
η Ελλάδα αποτελεί -ως καλός πελάτης στους εξοπλισµούς- πό-
λο έλξης όλων των κολοσσών της αµυντικής βιοµηχανίας σε 
ΗΠΑ και Ευρώπη. Η υπόθεση των φρεγατών εκ των πραγµά-
των συνδέεται και µε τη σωτηρία των Ναυπηγείων Ελευσίνας 
και Σκαραµαγκά, για τα οποία υπάρχουν µεν αισιόδοξες δη-
λώσεις, αλλά ακόµη καµία ουσιαστική εξέλιξη προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Η υπόθεση των γαλλικών Rafale 
φαίνεται ότι προχωρά με ταχείς 
ρυθμούς και είναι ενδεικτικό ότι 

οι πρώτοι τέσσερις χειριστές 
που θα εκπαιδευτούν 

στα νέα μαχητικά 
αεροσκάφη ετοιμάζονται 

να αναχωρήσουν για τη Γαλλία

Στροφή στην αµυντική 
συµφωνία µε το Παρίσι

πιθανότερο σενάριο. Η πρώτη είναι ότι θα κι-
νηθεί ακόµα πιο γρήγορα για να έχει δηµιουρ-
γήσει τετελεσµένα τον Ιανουάριο και η δεύτε-
ρη ότι θα περιµένει, προσπαθώντας να ανοί-
ξει διαύλους µε τη νέα κυβέρνηση. 

Το σενάριο νίκης του ∆ηµοκρατικού υπο-
ψήφιου Προέδρου έχει πάντως πολύ θετικές 
πλευρές για την Αθήνα, αφού ο Μπάιντεν γνω-
ρίζει καλά την κατάσταση στην περιοχή µας, 
συµπαθεί τη χώρα µας και δεν έχει γοητευτεί 
από τον Ερντογάν, όπως ο Ντ. Τραµπ. Οπως 
επισηµαίνει ο Γιάννος Γραµµατίδης, επίτιµος 
πρόεδρος του Ελληνοαµερικανικού Εµπορι-
κού Επιµελητηρίου, «η Ελλάδα έχει κάθε λόγο 
να πανηγυρίζει για τη νίκη του Τζ. Μπάιντεν, 
αφού είναι γνώστη η στήριξή του στα εθνικά 
µας θέµατα, περιλαµβανοµένου και του Κυ-
πριακού. Η νίκη του αποτελεί επίσης έντονο 
µήνυµα προς την Τουρκία να εγκαταλείψει 
τις τυχοδιωκτικές της δράσεις στην ανατολι-
κή Μεσόγειο». 

 Αν και δεν θα πρέπει να περιµένει κανείς 
ότι ο Μπάιντεν, ως Πρόεδρος, θα τα σπάσει 
µε την Τουρκία (κανείς στην Ουάσιγκτον δεν 
το θέλει αυτό) είναι βέβαιο ότι ο αµερικανι-
κός τόνος προς την Αγκυρα θα γίνει πιο θεσµι-
κός και ότι ο Πρόεδρος θα συνεννοείται έχο-
ντας διαβάσει και λάβει υπ’ όψιν του τις ειση-
γήσεις και την άποψη των υπηρεσιών του και 
του Στέιτ Ντιπάρτµεντ. Θεωρείται, δε, πολύ πι-
θανό ο Ερντογάν να βρεθεί σε δύσκολη θέση, 
ειδικά για θέµατα που ενοχλούν τους Αµερι-
κανούς, όπως οι S-400.

Ο Μπάιντεν γνωρίζει καλά 
την κατάσταση στην περιοχή 
µας, συµπαθεί τη χώρα µας 
και δεν έχει γοητευτεί από
τον Ερντογάν, όπως ο Τραµπ


