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TA NBA ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

8 Πολιτική
ΕΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΑ

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ

15/7
Τα κράτη μέλη rns EE εγκρίνουν
πολιτικέε και οικονομικέβ κυρώσειβ
εναντίον ms ToupKi'as για Tis παράνομεβ
γεωτρήσειβ στην κυπριακή ΑΟΖ

ΤΟΥΠΩΡΓΟΫΝ
ΤΖΟΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΝΩΜΗII

0 Πομπέο και
η ελληνική στραιηγική

Τα
τελευταία χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες

ισχυροποιούν τη θέση τους στη Νοτιοανατολική

Ευρώπη Βασική επιδίωξή τους
είναι ο περιορισμός της επιρροής της Ρωσίας
Η υπογραφή της νέας ελληνοαμερικανικής αμυντικής

συμφωνίας αποτελεί ακόμα μία κίνηση
προς την κατεύθυνση αυτή Δεν σχετίζεται με
το ζήτημα της Τουρκίας Ο Μάικ Πομπέο το
είπε δημοσίως Η Ουάσιγκτον εξακολουθεί
να κρατάει ισορροπίες καθώς χρειάζεται την
Αγκυρα ίσως ακόμα περισσότερο από την Αθήνα

Ο Πομπέο λοιπόν ήταν πολύ προσεκτικός
στις τοποθετήσεις του Από τη μία ήθελε να
ικανοποιήσει την ελληνική πλευρά και από την
άλλη να μην προκαλέσει την τουρκική σε ό,τι

αφορά τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις και τις τουρκικές
παραβιάσεις στην ΑΟΖ της
Κύπρου Ακόμα και για το
θέμα της κατασκευής του
αγωγού East Med εμφανίστηκε

διπλωματικός Σε επίπεδο
στρατηγικής η Ελλάδα χειρίζεται

την κατάσταση σωστά
Σε ένα δημόσιο περιβάλλον
πατριδοκαπηλικού υπερθερ

ματισμού εργάζεται μεθοδικά και αθόρυβα για
την ενίσχυση των συνεργασιών της που συχνά
έχουν τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών
όπως αυτή με το Ισραήλ και την Κύπρο Εκεί
που οι διμερείς της σχέσεις με τις Ηνωμένες
Πολιτείες χρήζουν περισσότερης προσοχής είναι

το οικονομικό πεδίο Οι ελληνικές εξαγωγές
στην Αμερική πρέπει να αυξηθούν περισσότερο
όπως και οι αμερικανικές επενδύσεις στην
Ελλάδα Οι τελευταίες μάλιστα υπολείπονται
αυτών της Γερμανίας της Γαλλίας της Κύπρου

της Ελβετίας και του Καναδά σύμφωνα
με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για την
τελευταία δεκαετία

Ενδιαφέρον
επίσης παρουσιάζει η προειδοποίηση

του Πομπέο για τον κίνδυνο
των κινεζικών επενδύσεων Η θέση δεν

ξαφνιάζει Ο αμερικανός πρέσβης και μεταφραστής
του προέδρου Νίξον στις συνομιλίες του

1 972 στο Πεκίνο Τσας Φρίμαν είπε πρόσφατα
πως η Αμερική αντιμετωπίζει έτσι το σύνδρομο
της απώλειας ενός εχθρού στη μεταψυχροπολεμική

εποχή και παρόλο που η Σοβιετική Ενωση
είναι νεκρή η Κίνα επιστρέφει Η Ελλάδα όχι
μόνο είναι ικανοποιημένη από την εμβληματική
επένδυση της COSCO στον Πειραιά αλλά σέβεται

απολύτως τις κατευθυντήριες γραμμές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούτε βέβαια έχει την
πολυτέλεια να αποτρέπει κινέζους επενδυτές
για λόγους ιδεολογικούς

Στην εξωτερική πολιτική χρειάζεται πάντα
ρεαλισμός Η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει σταδιακά

περισσότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες

αποφεύγοντας το ρίσκο εμπλοκής στη
σινοαμερικανική αντιπαράθεση

Ο δρ Γιώργοβ Ν Τζογόπουλοβ είναι επιστημονικόε συνεργά
ms στο Begin-Sadat Centre for Strategic Studies Ισραήλ και
στο ΕΛΙΑΜΕΠ και διδάσκων Διεθνών Σχέσεων στο Δημοκρίτειο

Πανεπιστήμιο θράκηε

Ο KupiaKos
Μητσοτάκης και
ο Μάικ Πομπέο

βρέθηκαν χθεβ σε
κεντρικό ξενοδοχείο

όπου πήραν πρωινό
και απόλαυσαν μαζί

με Tis ouzuyous tous
τη θέα στην Αθήνα

Τα 2+1 μηνύματα του Πομπέο

Σιραιηγική συνεργασία
ασφάλεια και επενδύσει
Απολογισμός ms τριήμερα
επίσκεψης ίου αμερικανού

υπουργού Εξωτερικών omv
Αθήνα Τι περιλαμβάνει

η επικαιροποιημένη
συμφωνία για us βάσεις και π

διαμήνυσε για ιην επιθετική
σιάση ms ToupKias

W\S XtHPiZûYW

ΜΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ
πού Mé Qdbtzed

TOY ΚΩΣΤΑ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ

ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΦΩΤΑΚΗ

Ηχηρά
μηνύματα για στρατηγική

συνεργασία ΗΠΑ Ελλάδας
την ασφάλεια απέναντι στις

προκλήσεις αλλά και την προσέλκυση
επενδύσεων απέδωσε η τριήμερη

επίσκεψη του αμερικανού υπουργού
Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην Αθήνα

με επίκεντρο την υπογραφή του
Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας

Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας
MDCA Το θέμα των τουρκικών

προκλήσεων έθεσε μετ επιτάσεως στον
αμερικανό ΥΠΕΞ και ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνά
ντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου ενώ
η Αθήνα εκτιμά ότι η επίσκεψη Πομπέο
απέδωσε την πλέον σαφή δήλωση απέναντι

στις τουρκικές προκλήσεις από
αμερικανικής πλευράς

Η συμφωνία αμυντικής συνεργασίας
διευρύνει το αποτύπωμα των ΗΠΑ
στην Ελλάδα και επιβεβαιώνει τη

γεωπολιτική

σημασία και τον στρατηγικό
ρόλο της χώρας στην περιοχή

της Ανατολικής Μεσογείου κάτι που
τονίστηκε και στην επίσημη ανακοίνωση

του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μία συμφωνία

με την οποία όπως δήλωσε ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας
αναβαθμίζεται σημαντικά η στρατηγική

συνεργασία των δύο χωρών και
αναδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο

η κοινή μας βούληση να διασφαλίσουμε
την αποτελεσματικότητα των

αμυντικών μας δυνατοτήτων
Η επικαιροποιημένη συμφωνία σημειώνεται

ότι περιγράφει μεταξύ άλλων
και τις εγκαταστάσεις τις οποίες θα
χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ και τις δραστηριότητες

που θα λαμβάνουν χώρα σε
αυτές συμπεριλαμβάνοντας ρυθμίσεις
για τη Σούδα Μαράθι την αεροπορική

βάση της Λάρισας το Στεφανο
βίκειο Μαγνησίας και στο λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης η ιδιωτικοποίηση
του οποίου αναβλήθηκε λόγω και της
εξέλιξης αυτής

ΑΙΧΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Ο αμερικανός

ΥΠΕΞ διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ θα
προσφέρουν ξεκάθαρες και αδιαμφισβήτητες

εγγυήσεις για την υποστήριξη
της Ελλάδας όσον αφορά την επιθετική
στάση της Τουρκίας στην Ανατολική
Μεσόγειο Υπογράμμισε δε ότι η Ουάσιγκτον

κατανοεί τους κινδύνους και
γνωρίζουν τις δραστηριότητες που λαμβάνουν

χώρα τονίζοντας ότι δουλεύουμε

πολύ στενά για να επιτύχουμε
κάποια αποτελέσματα να μην έχουμε
στρατικοποίηση των θεμάτων αυτών και
να έχουμε μία αποκλιμάκωση και αποτελέσματα

αμοιβαία αποδεκτά Ο Πομπέο
έγινε ακόμα πιο σαφής απαντώντας σε
ερώτηση για το τι πρέπει να περιμένει
από τις ΗΠΑ η Ελλάδα σε περίπτωση
που τουρκικές δυνάμεις αποβιβαστούν
σε ένα ελληνικό νησί σημειώνοντας
Να είστε βέβαιοι ότι θα δράσουμε για

να προστατεύσουμε και να διατηρή
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29/7
Επίσκεψη Μητσοτάκη
στην Κύπρο με μήνυμα
στήριξηβ ms Κύπρου
από Ελλάδα και EE

9/8
Ατυπη συνάντηση
Αναστασιάδη

Ακιντζί στην
Κύπρο

10/9
Επίσκεψη Αναστασιάδη
στην Αθήνα Ελλάδα και
Kùnpos συμφωνούν σε
koivoûs χειρισμούε

25/9
Συνάντηση
Μητσοτάκη
Ερντογάν στη
Νέα Υόρκη

26/9
Συνάντηση
Μητσοτάκη
Αναστασιάδη
στη Νέα Υόρκη

27/9
Συνάντηση
Δένδια
ΤσαΒούσογλου
στη Νέα Υόρκη

27-30/9
Διαδοχικέβ συναντήσειβ
στη Νέα Υόρκη του γ γ του
OHE Αντόνιο Γκουτέρεβ με
Αναστασιάδη και Ακιντζί

4-6/10
Επίσκεψη
Πομπέο
στην Αθήνα

σουμε τις βασικές αξίες της κυριαρχίας
ενός κράτους του κράτους Δικαίου και
της προστασίας της ιδιωτικής περιουσίας

Με τον Πομπέο παραπλεύρως
σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε και
ο Νίκος Δένδιας αναφέροντας Ολοι
οφείλουμε και πρέπει να λειτουργούμε
στο πλαίσιο των διεθνών κανόνων Η
παγκόσμια κοινότητα η ανθρωπότητα

έχει περάσει πολλά χρόνια από την
εποχή των κανονιοφόρων Βρισκόμαστε

στην εποχή του Δικαίου και της
συνεννόησης των λαών Ο Δένδιας
χαρακτήρισε εξάλλου την αναβάθμιση
της στρατηγικής συνεργασίας Αθήνας

Ουάσιγκτον ως εγγύηση ασφάλειας
και πηγή σταθερότητας ανάπτυξης
και ευημερίας με τους δυο ΥΠΕΞ να
σημειώνουν ότι οι ελληνο-αμερικανικές
σχέσεις βρίσκονται στο ιστορικό τους
απόγειο

ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Ο αμερικανός
ΥΠΕΞ έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης και
στην ελληνική οικονομία αναφέροντας
ΕΡΤ ότι αν ήταν επιχειρηματίας σίγουρα

θα επένδυε στην Ελλάδα Πρόσθεσε
δε ότι η νέα κυβέρνηση έχει ήδη βάλει
τη χώρα στη σωστή πορεία Σημαντικό
ζήτημα στην ατζέντα των συνομιλιών
Πομπέο στην Αθήνα ήταν και η ενέργεια

με στόχο όπως ανέφερε ο Πομπέο
να υπάρχουν κανόνες σε ό,τι αφορά
την εκμετάλλευση των ενεργειακών
πόρων και κανένας να μην κρατά την
Ευρώπη σαν όμηρο

Τ ι 9ÊÊ

ΡΟΔΟΣ

ΚΡΗΤΗ

Περιοχή w
NAVTEX ΚΥΠΡΟΣ

Σιο καλάθι από drones
και τεθωρακισμένα égjs F-35
ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ

Με
την επικαιροποίηση της

αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας

ΗΠΑ διευρύνεται το αποτύπωμα

της αμερικανικής παρουσίας
στην Ελλάδα αλλά ταυτόχρονα η Αθήνα
επιδιώκει άμεσα να διευρυνθεί και το
αποτύπωμα της ενίσχυσης του Ελληνικού

Στρατού από αμερικανικά όπλα
Πρόθεση της Αθήνας είναι να εκμεταλλευτεί

το ιδιαίτερα ευνοϊκό μομέντουμ
των θερμών ελληνοαμερικανικών σχέσεων

και να επαναδιατυπώσει άμεσα
το αίτημα να μας παραχωρηθούν με
πολύ μικρό κόστος μία σειρά από όπλα
και οπλικά συστήματα made in USA
όπως αποβατικά σκάφη UAV's τεχνολογία

αντίμετρα για την αντιμετώπιση
εχθρικών UAV's αντιτορπιλικά αμφίβια
τεθωρακισμένα ταχύπλοα για τις ειδικές
δυνάμεις εξομοιωτές

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη τεχνική
μελέτη που έχει ζητήσει η Ελλάδα για το
κόστος μίας πιθανής αγοράς F-35 και τις
αλλαγές υποδομών που θα απαιτούνταν
Μία αγορά F-35 από τη χώρα μας στην
παρούσα φάση είναι πρακτικά αδύνατη
λόγω και της κοστοβόρας αναβάθμισης
των F-16 Δεν αποκλείεται να εξεταστεί
το ενδεχόμενο η Ελλάδα να ενταχθεί στο
πρόγραμμα των F-35 ως συμπαραγωγός
μετά την αποπομπή της Τουρκίας

Στο Μαξίμου και στο ελληνικό Πεντάγωνο

θεωρούν ότι από τη στιγμή
που επισημοποιήθηκε η φιλοξενία αμερικανικών

δυνάμεων σε Στεφανοβίκειο
Λάρισα και Αλεξανδρούπολη και η επέκταση

των διευκολύνσεων στη Σούδα η
Ελλάδα δικαιούται πλέον με μεγαλύτερη
άνεση να ζητήσει από την Ουάσιγκτον
αμυντικό εξοπλισμό κάθε είδους

Η πρόθεση είναι δε αυτό να γίνει
ταχύτατα καθώς η τουρκική προκλητικότητα

εντείνεται και αυτό φάνηκε
από το 40λεπτο τετ α τετ του αμερικανού
υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο
με τον υπουργό Αμυνας Νίκο Πανα
γιωτόπουλο στο Πεντάγωνο Ο έλληνας

υπουργός έβαλε αμέσως στο
ψητό τον επικεφαλής της αμερικανικής
διπλωματίας περιγράφοντάς του ότι
Πολεμικό Ναυτικό μας έχει μεγάλες
ανάγκες Είναι δε χαρακτηριστικό ότι

προς το τέλος της συζήτησης σύμφωνα
με τις πληροφορίες των ΝΕΩΝ οι δύο
άνδρες συμφώνησαν να τα ξαναπούνε
τηλεφωνικώς για πλοία Τι πλοία Η
Αθήνα έχει ζητήσει εγγράφως στο παρελθόν

μέσω του υπουργείου Αμυνας
και του ΓΕΕΘΑ να μας παραχωρηθούν
από το πλεονάζον αμερικανικό στρατιωτικό

υλικό αποβατικά πλοία για τους
πεζοναύτες καθώς αυτά που διαθέτει ο
Ελληνικός Στρατός είναι πάνω από 60
ετών Επιπλέον δεν αποκλείεται τώρα το
ελληνικό Πεντάγωνο να επαναφέρει το
ενδιαφέρον του να μας παραχωρηθούν
δύο αντιτορπιλικά Arleigh Burke καθώς
θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά
τον ελληνικό στόλο στο Αιγαίο και την
ανατολική Μεσόγειο

Η ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ όμως με το
στρατιωτικό υλικό που αναμένεται να
ζητήσει από τις ΗΠΑ περιλαμβάνει και
άλλα είδη και για τα τρία όπλα

Αμφίβια τεθωρακισμένα Εχουν γίνει
ήδη κάποιες πρώτες συζητήσεις Ο

Ελληνικός Στρατός έχει κενό σ αυτόν
τον τομέα καθώς δεν διαθέτει καθόλου
τέτοια οχήματα

UAV's Οι Αμερικανοί εντάσσουν
στον Στρατό τους συνεχώς νέους εξελιγμένους

τύπους drones Η Αθήνα θα
εξετάσει αν μπορεί να της παραχωρηθεί
κάποιος παλαιότερος τύπος σε συμφέρουσα

τιμή Εχουν γίνει συζητήσεις
και για αγορά λίγων κομματιών MQ-9
Reaper όμως η τιμή τους κρίθηκε απαγορευτική

Τεχνολογία αντίμετρα για την αντιμετώπιση

UAV's Προεξοφλείται ότι ζητηθεί

Αλλωστε πλέον επισημοποιήθηκε
η στάθμευση των αμερικανικών MQ-9
Reaper στο αεροδρόμιο της Λάρισας

Ταχύπλοα για τις ειδικές δυνάμεις
Εχει δρομολογηθεί η ένταξη τεσσάρων
ταχύπλοων σκαφών ειδικών επιχειρήσεων

Mark V για τις ανάγκες των ΟΥΚ
του ΠΝ αλλά αναμένεται να ζητηθούν
κι άλλα

Ανταλλακτικά για κάθε είδους αμερικανικού

τύπου οπλισμό που διαθέτει
ο ελληνικός για ελικόπτερα της Αεροπορίας

Στρατού για τα μεταγωγικά
αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας
όπως και σύγχρονοι εξόμοιωτές

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ψψώH Πόλεμος για Navtex ρωσικής άσκησης
Πόλεμο Navtex Ελλάδαβ ToupKi'as προκάλεσε μία άσκηση πυρών του ρωσικού

Ναυτικού που προγραμματίζεται για Tis 1 9 Οκτωβρίου στην περιοχή του νοτιοανατολικού
Κρητικού Πελάγουε και στη θάλασσα Ιεράπετραβ xapms αριστερά Το ρωσικό
Ναυτικό ônu)s όλα δείχνουν αναγνωρίζονταε ότι δικαιοδοσία στη συγκεκριμένη
περιοχή για την έκδοση αναγγελιών npos ναυτιλλομένουε Navtex έχει η Ελλάδα και
η υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού ζήτησε την άδεια για τη διεξαγωγή
Tns άσκησηε αλλά και για να ενημερωθούν τα παραπλέοντα πλοία Ετσι ο οταθμόε
του Ηρακλείου ms υδρογραφικήε υπηρεσιαβ εξέδωσε τη σχετική Navtex Η Τουρκία
όμωβ όπωε συνηθίζει αντέδρασε εκδίδονταβ μία παράνομη Navtex σε απάντηση
ms ελληνικήβ Την Πέμπτη δηλαδή ο οταθμόβ ms Αττάλειαε αρχικά ενημέρωσε ότι ο
οταθμόε του Ηρακλείου δεν έχει τη δικαιοδοσία για τη συγκεκριμένη περιοχή Και λίγο
αργότερα εκδίδονταε μία παράνομη Navtex ο τουρκικόβ οταθμόε ενημέρωνε για την
ίδια ρωσική άσκηση στην περιοχή του νοτιανατολικού Κρητικού Πελάγουε

ΓΝΩΜΗ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΚΑΚΛΙΚΗ

Κλίμα eu(popias
και προσδοκιών

Σε
κλίμα ευφορίας εξελίχθηκε η επίσκεψη του αμερικανού

υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα όπως
φάνηκε από τη θετική διάθεση και το περιεχόμενο

των δηλώσεων εκείνων που πήραν μέρος στα ουσιαστικά
των συναντήσεων στην Αθήνα Η συμφωνία που υπεγράφη
από τους δύο υπουργούς Εξωτερικών αυξάνει την αίσθηση
ασφάλειας της ελληνικής πλευράς η οποία αντιμετωπίζει

καθημερινά τη μεθοδευμένη τουρκική επιθετικότητα
Πρόκειται για μια συμφωνία της οποίας το περιεχόμενο
έχει σημαντικό εύρος και που συμβάλλει στην αύξηση της
αισιοδοξίας της Αθήνας για την εξέλιξη της σχέσης της με
την Ουάσιγκτον Ομως άλλο η βελτίωση των ήδη καλών
σχέσεων και άλλο το θέμα της ασφάλειας της Ελλάδας
από τις τουρκικές πιέσεις και απειλές Απειλές τις οποίες η
Αγκυρα εξαπολύει αδιαφορώντας αν με αυτές προσβάλλει
τη διεθνή κοινότητα στο σϋνολό της ερμηνεύοντας κατά

το δοκούν διεθνή κείμενα συμβατικά ή
νομικά όπως συμβαίνει με την τουρκικής

έμπνευσης ερμηνεία του Δικαίου
της Θάλασσας και με την εξωφρενική
αμφισβήτηση της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας

κράτους μέλους της διεθνούς
κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Το πραγματικά σημαντικό θέμα στις
σχέσεις Αθήνας Ουάσιγκτον είναι η
ασφάλεια της Ελλάδας από τη μόνη χώρα
η οποία την απειλεί με πόλεμο όπως

ρητά το έχει αποφασίσει η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση
Οι τουρκικές απειλές υποχρεώνουν την Ελλάδα

να δαπανά δυσανάλογα μεγάλα ποσά για τη θωράκισή της
απέναντι στην επιθετική σύμμαχό της στερώντας άλλους
σημαντικούς ελληνικούς τομείς από πολύτιμα κονδύλια
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλο πλέγμα συμφερόντων
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο
και εύλογο είναι να επιδιώκουν να ενισχύσουν ή να δημιουργήσουν

ερείσματα στην περιοχή

Η Ελλάδα από την πλευρά της για να συνεχίσει
να είναι σε θέση να κινείται αποτελεσματικά για
τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή

πρέπει να έχει τη δέσμευση της αμερικανικής πλευράς για
την ασφάλειά της Οι διευκολύνσεις που παρέχει η Αθήνα
κάθε άλλο παρά αμελητέες είναι Ομως η αμερικανική
πλευρά οφείλει να μην αφήνει να πλανάται η απειλή του
πολέμου και της ανατροπής της σημερινής κατάστασης
Ευκταίο είναι να μην εφησυχάζει και να προσεγγίσει την
τουρκική στάση όχι με γνώμονα τις δικές της αντιλήψεις
αλλά με εκείνες της Τουρκίας Μιας Τουρκίας η οποία
ενισχύεται οπλικά αλματωδώς συμπράττει πολεμικά με
τη Μόσχα και αγοράζει από αυτήν τις περιώνυμες συστοιχίες

S-400 προκαλώντας μια παρατεταμένη αβεβαιότητα
στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ολόκληρη τη Δύση

Αν οι ΗΠΑ δεν μπορούν να δηλώσουν ότι θα συνδράμουν
στρατιωτικά την Ελλάδα αν αυτή απειληθεί στην πράξη από
την Τουρκία μπορούν ως αντάλλαγμα για όσα σημαντικά
προσφέρει σε αυτές η Ελλάδα να δουν χωρίς γραφειοκρατικές

αναστολές την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνάς της
στον αέρα στη θάλασσα και σε πολλούς άλλους τομείς
βοηθώντας την αποφασιστικά να είναι σε θέση να αποτρέψει

με τις δυνάμεις της ενδεχόμενες τουρκικές επιθετικές
πράξεις που κανείς δεν ξέρει αν θα εκδηλωθούν ή όχι
Η δήλωση του κ Πομπέο στην Αθήνα για την τουρκική επιθετικότητα

ήταν μια καλή δήλωση Ομως πέρα από αυτό
χρειάζεται και η έμπρακτη απόδειξη ότι η Ουάσιγκτον τόσο
στα λόγια όσο και στην πράξη είναι στο πλευρό της Αθήνας

Ρ Γιώργοβ Κακλίκηβ είναι npéoBns επι τιμή
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