
αυστηρο μηνυμα τσιπρα στην αγκυρα

τελειωνουν
οι τσαμπουκαδεσ
των τουρκων
στην μεσογειο

Αμερικανικος στολος στην κυπριακη ΑΟΖ

μην σκεφτειτε να εκμεταλλευτειτε το συμβαν στον εβρο με τουσ δυο στρατιωτικουσ 
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POS σε άλλες 
58 κατηγορίες 
επιχειρήσεων,

υποχρεωτικά από
τις 11 Μαρτίου 

ΑΑΔΕ: Διορία έως
τις 23 Μαρτίου για

τα ανασφάλιστα 
οχήματα

ΣΕΛ. 5

Spiegel: Ανακάμπτει 
η Αθήνα για πρώτη

φορά μετά την 
έναρξη της κρίσης 

ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ

ΜΕ ψυχραιμία και αποφασιστικότητα αντι-
μετωπίζει η κυβέρνηση την υπόθεση με τους
δυο στρατιωτικούς που συνέλαβαν οι Τούρκοι
στον Έβρο.
ΧΩΡΙΣ κραυγές και υπερπατριωτικές κορώνες
ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε το πρόβλημα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ γνωρίζει καλά ότι οι Τούρ-
κοι επιδιώκουν να διαμορφώσουν κατάσταση
ομηρίας για τους δύο στρατιωτικούς στην
εναγώνια προσπάθειά τους να εκβιάσουν την
Ελλάδα προκειμένου να εκδώσει τους οκτώ
Τούρκους αξιωματικούς που αυτομόλησαν
στη χώρα μας μετά το αποτυχημένο πραξι-
κόπημα.
ΜΕ κατηγορηματικό τρόπο η κυβέρνηση ξε-
καθάρισε προς κάθε κατεύθυνση και πολύ
καλά έκανε ότι δεν πρόκειται να μετατρέψει
την υπόθεση της σύλληψης των δύο στρα-
τιωτικών σε συναλλαγή και Ανατολίτικο παζάρι
με τον Ερντογάν.
ΓΙΑΤΙ μια τέτοια εξέλιξη θα δικαίωνε την
τουρκική προκλητικότητα και θα αποθράσυνε
τον Σουλτάνο. 

Ψυχραιμία και αποφασιστικότητα

Ε μια πρωτοφανή επίδειξη ισχύος
απέναντι στην προκλητικότητα
των Τούρκων προχώρησαν οι ΗΠΑ.

Πολεμικά πλοία του αμερικανικού ναυτικού,
πλέουν ήδη στην Μεσόγειο για να προστατεύσουν
τα σκάφη του πολυεθνικού ενεργειακού γίγαντα
EXXON που έχει αναλάβει τις γεωτρήσεις για
την εξόρυξη υδρογονανθράκων στα οικόπεδα
της κυπριακής ΑΟΖ, τα οποία αμφισβητεί η
Τουρκία.
Η αμερικανική παρουσία στην Μεσόγειο και
την Κύπρο κατέστη επιβεβλημένη, μετά τους
τσαμπουκάδες των Τούρκων που εμπόδισαν
το πλωτό γεωτρύπανο της ιταλικής ΕΝΙ να πραγ-
ματοποιήσει γεωτρήσεις.
Η τουρκική προκλητικότητα που εκδηλώθηκε
με την παρουσία τουρκικών πολεμικών στα οι-
κόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ, είχε σαν αποτέλεσμα
να μπλοκάρει τις έρευνες από το πλωτό γεω-
τρύπανο της ΕΝΙ, το οποίο μετά από δύο εβδο-
μάδες αναγκάστηκε να φύγει για το Μαρόκο.
Βέβαια οι Αμερικανοί δεν είναι Ιταλοί και δεν
σηκώνουν τσαμπουκάδες.
Άλλωστε ο σημερινός υπουργός Ενέργειας του
Τραμπ τυχαίνει να είναι ο πρώην διευθύνων
σύμβουλος της ΕΧΧΟΝ και θα κάνει ό,τι μπορεί
για να προστατεύσει τον αμερικανικό πολυεθνικό
κολοσσό.
Το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσουν τώρα
οι Τούρκοι. Το πιθανότερο είναι να το βάλουν 

Σε κυπριακά νερά στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το αεροπλανοφόρο

«Iwo Jima» και πεζοναύτες. Ο αμερικανικός στόλος ενισχύεται στην περιοχή της

Ανατολικής Μεσογείου, για να προστατέψει το γεωτρύπανο της ExxonMobil στο

τεμάχιο Δέκα της Κυπριακής ΑΟΖ. 
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Οι ΗΠΑ προστατευουν το γεωτρυπανο της ΕΧΧΟΝ για εξορυξη υδρογονανθρακων και ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ
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