
23

ΠΟΛΙΤΙΚΗΤι απασχολεί το Πεντάγωνο

 Realnews www.real.grΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ε Λ Λ Α ∆ Α

T O Y Ρ K I A
A ι γ α ί ο

Π έ λ α γ ο ς

ΙΜΙΑ

ΖΟΥΡΑΦΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΚAΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

Το ελληνικό Πεντάγωνο επεξεργάζεται νέα επιχειρησιακά πλάνα 
για να αποτρέψει τουρκικές επιχειρήσεις κατά των νησιών µας
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ενιαίου μετώπου με τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις επιδιώκει 
ο Ταγίπ Ερντογάν, σε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί 
ως ο ηγέτης που ενώνει όλα τα κόμματα σε ζητήματα 
εξωτερικής πολιτικής. Διότι στόχος του είναι να συσπει-
ρώσει όσο γίνεται περισσότερο τους ψηφοφόρους ενό-
ψει του δημοψηφίσματος της 16ης Απριλίου. 
Ετσι, ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου, σύμφωνα με την εφη-
μερίδα «Χουριέτ», χαρακτήρισε εθνι-
κή υπόθεση για την Τουρκία να υπάρ-
χει ενιαία στάση στα ζητήματα που σχε-
τίζονται με την Ελλάδα και το Αιγαίο. 
Παρατηρητές εκτιμούν ότι η Αγκυρα εί-
ναι πλέον αποφασισμένη να κλι-
μακώσει την ένταση σταδι-
ακά. Δεν είναι τυχαίο ότι 
ανακοίνωσε πρόσφατα 
πως, εκτός από το «Τσε-
σμέ» που πραγματο-
ποιεί έρευνες στο 
Βόρειο Αιγαίο (μετα-
ξύ Λήμνου και Αθω), 
στέλνει και το «Πί-
ρι Ρέις» για έρευ-
νες, επίσης στο Αι-
γαίο και στην ανα-
τολική Μεσόγειο. Πά-

ντως, απάντηση στον Μ. Τσαβούσογλου έδωσε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εθνικής Αμυνας Δημήτρης Βί-
τσας. «Το ξεκάθαρο για εμάς, για την Ελλάδα, είναι ότι 
δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Ξέρουμε, και 
με διεθνείς συνθήκες, οι οποίες ήρθαν να επικυρώσουν 
αγώνες, ποια είναι τα δικά μας. Δεν διεκδικούμε τίπο-
τα από κανέναν, αλλά και δεν μπορούμε να ανεχόμαστε 

ή να δεχόμαστε αμφισβητήσεις των δικών μας εδα-
φών. Υποστηρίζω την πολιτική, δίκαιη και νομική το-
ποθέτηση που έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
προχθές, στον εορτασμό της απελευθέρωσης της 
Δωδεκανήσου. Θεωρώ ότι το να παραμένουμε σε 
ένα επίπεδο ρητορικής και τεχνητής έντασης δεν 

ωφελεί ούτε την Τουρκία και δεν ωφελεί κανέ-
ναν στην περιοχή. Οσο ταχύτερα κατα-

νοήσουν το πρόβλημα οι Ευρωπαί-
οι σύμμαχοί μας και οι άλλοι σύμ-

μαχοί μας, αλλά πρώτα και κύρια 
οι Ευρωπαίοι, δηλαδή κατανο-
ήσουν ότι τα σύνορα της Ελλά-
δας είναι και σύνορα της Ευ-
ρώπης, και με πολιτικό και δι-
πλωματικό τρόπο φροντί-
σουν να πέσει η ένταση, τό-
σο το καλύτερο για όλους», 
είπε ο Δ. Βίτσας μιλώντας 

στον ΣΚΑΪ. 
 ΑΛΕΞΙΑ ΤΑΣΟΥΛΗ

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Πρόσκληση Τσαβούσογλου στην αντιπολίτευση

 ΠΡΙΝ ΚΑΛΑ-ΚΑΛΑ συμπληρωθούν 
24 ώρες από τη στιγμή που η Αγκυρα 
εγκάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας ότι δεν έχει γνώσεις διεθνούς δι-
καίου, με αφορμή τα όσα είπε από την 
Ψέριμο, τουρκική εφημερίδα ισχυρί-
στηκε ότι και το συγκεκριμένο ελλη-
νικό νησί είναι τουρκικό. Η εφημερί-
δα «Sozcu» επέλεξε, μάλιστα, να το 
κάνει πρωτοσέλιδο, στο οποίο «φιλο-
ξενεί» και φωτογραφία του Προκόπη 
Παυλόπουλου από την επίσκεψή του 
στην Ψέριμο.

«O Ελληνας Πρόεδρος ανέβηκε στο 
νησί μας, το οποίο κατέλαβαν. Μας πή-
ραν τα 18 νησιά μας και από πάνω κά-
νουν και σόου», αναφέρει η εφημερί-
δα, σε ένα ανιστόρητο παραλήρημα.

Η συγκεκριμένη εφημερίδα πρό-
σκειται στην αντιπολίτευση και στο δη-
μοσίευμα χαρακτηρίζει σκάνδαλο την 
επίσκεψη, η οποία καλύφθηκε από τα 
ελληνικά ΜΜΕ. Οι Αμερικανοί παρα-
κολουθούν με προσοχή τα όσα εξε-
λίσσονται τις τελευταίες ώρες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζόναθαν Κοέν, μιλώ-
ντας στο Κογκρέσο, έκανε αναφορά στην ένταση που επικρατεί στο Αιγαίο. 
«Υπάρχουν συγκεκριμένοι διπλωματικοί δίαυλοι που χρησιμοποιούνται πα-
ραδοσιακά για την αποκλιμάκωση της έντασης όταν υφίσταται θέμα έντασης 
στην περιοχή», τόνισε και πρόσθεσε πως αυτοί οι δίαυλοι προφανώς έχουν 
χρησιμοποιηθεί, γι’ αυτό και καταγράφηκε σχετική αποκλιμάκωση. Συμπλή-
ρωσε, δε, πως όλα τα μέλη της Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) έχουν συμφέρον να δια-
σφαλίσουν ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν είναι συγκρουσι-
ακές. Το μήνυμα, δηλαδή, που στέλνουν οι ΗΠΑ με την τακτική των ίσων απο-
στάσεων είναι να πέσουν οι τόνοι, συστήνοντας σε όλους αυτοσυγκράτηση. 
 Α. Τ.

«O Ελληνας Πρόεδρος 
ανέβηκε στο νησί μας»

ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Οι Τούρκοι έχουν 
δείξει ιδιαίτε-
ρη προτίµηση 
για εκδήλωση 
προκλήσεων στο 
νησάκι Παναγιά 
-που βρίσκε-
ται δίπλα στις 
Οινούσσες- και 
στο Φαρµακονήσι. 
Στην Παναγιά 
έχουν καταγραφεί 
πολλές δεκάδες 
υπερπτήσεων. 
Στο Φαρµακονήσι 
πολύ συχνά τις 
νύχτες τουρκικά 
σκάφη προσεγ-
γίζουν κάνοντας 
«εικονικές 
αποβάσεις». 
Πρόσφατα είχαµε 
το επεισόδιο 
µε το τουρκικό 
σκάφος που 
πραγµατοποιούσε 
πυρά σε απόστα-
ση αναπνοής 
από το νησί

Το δημοσίευμα της τουρκικής 
εφημερίδας «Sozcu» για την 
επίσκεψη του Προέδρου 
της ∆ημοκρατίας Προκόπη 
Παυλόπουλου στην Ψέριμο


