Grækenland går foran hele
Europa: Putin og
Tsipras
bringer
russiskgræske relationer
til nye højder i Moskva-møde
– BRIKS!
8. april 2015 – Grækenland og Rusland har indgået aftale om at
bringe de politiske og økonomiske relationer til et nyt niveau
i kølvandet på bilaterale møder i Moskva mellem den besøgende
græske premierminister Alexis Tsipras og den russiske
præsident Vladimir Putin. Drøftelserne var centreret omkring
økonomisk samarbejde, især inden for energi- og
infrastrukturområdet. Den varme atmosfære og drøftelserne om
samarbejde på alle niveauer står i skarp kontrast til EU’s
anti-russiske politik og markerer endnu et skridt i
Grækenlands proces frem mod de facto at blive integreret i
BRIKS-systemet.
Tre aftaler blev underskrevet, af hvilke den ene drejer sig om
samarbejde mellem Grækenland og Rusland i 2015, inklusive
handel og finansiering. Den anden aftale er en erklæring, der
mindes 70-året for afslutningen af Anden Verdenskig, og en
tredje aftale var et memorandum, der erklærer 2016 for »Året
for Grækenland og Rusland, og Året for Rusland og Grækenland«,
med forskellige kulturelle begivenheder og initiativer om
samarbejde.
Under pressekonferencen adresserede begge ledere krisen i
Europa, forårsaget af situationen i Ukraine. Tsipras
opfordrede indtrængende til et stop for sanktionerne mod
Rusland og sagde: »For at komme ud af denne dybe krise må vi

lægge denne ondskabsfulde cyklus med sanktioner bag os.«
Som modargument til de vestlige propagandaløgne om, at den
russiske præsident bruger Grækenland imod EU, sagde Putin: »Om
mytologi og trojanske heste osv.: Spørgsmålet ville være
relevant, hvis det var mig, der gik til Athen«, svarede Putin
en reporter, der spurgte til EU’s frygt. »Vi tvinger ikke
nogen til at gøre noget som helst. Vi vil ikke bruge noget som
helst inden for EU til at løse, på en fragmenteret måde,
spørgsmålet om at forbedre relationerne med den europæiske
blok som helhed«, fortsatte Putin.
Af årsager, som han indikerede i sin erklæring, meddelte
Putin, at han ikke ville gøre Grækenland til en undtagelse i
Ruslands embargo mod fødevareimport fra EU og sagde, at
sanktioner ikke kan løftes for blot et enkelt land.
Desuden sagde Putin, at den græske side ikke tilnærmede sig
Rusland for finansiel hjælp.
Energi var et hovedemne i drøftelserne, især den foreslåede
Turkish Stream-gasledning fra Rusland til Tyrkiet og herfra
videre til Øst- og Centraleuropa. »Vi har naturligvis drøftet
udsigterne til en virkeliggørelse af det store
infrastrukturprojekt, som vi kalder Turkish Stream – et
hovedprojekt for transport af russisk gas til Balkan, muligvis
til Italien, og til landene i Centraleuropa«, sagde Putin
under pressekonferencen.
»Denne nye rute vil opfylde europæernes behov for brændsel og
vil give Grækenland mulighed for at blive et af hovedcentrene
for distribution af energi, og kunne være med til at tiltrække
betydelige investeringer i den græske økonomi«, sagde Putin og
tilføjede, at Grækenland årligt kunne tjene hundreder af
millioner euro fra gastransit.
Tsipras på sin side sagde, at Athen er interesseret i at
tiltrække investeringer i konstruktion af gasledningerne på
sit territorium, til håndteringen af gassen, der kommer gennem

Turkish Stream.
Tsipras blev ledsaget af den græske energiminister, Panagiotis
Lafazanis, der var i Moskva for mindre end to uger siden, og
desuden af sin udenrigsminister, Nikos Kotzias.
Kotzias fløj direkte til Moskva fra et møde i Budapest mellem
udenrigsministrene i Ungarn, Serbien, Tyrkiet og Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien (F.Y.R.O.M.), hvor de
underskrev en politisk hensigtserklæring til støtte for
Turkish Stream-gasledningen. Man aftalte at holde fremtidige
møder for at drøfte detaljerne i foretagendet. Det næste
ministermøde forventes at blive i juli måned, men bilaterale
forhandlinger vil begynde tidligere. (Det bør bemærkes, at
fire ud af fem lande, der deltog i Budapest-mødet, nemlig
Ungarn, Grækenland, Serbien og F.Y.R.O.M., er en del af »KinaEuropa Land-og-Hav Ekspreslinjen«. Dette projekt er
sponsoreret af Kina for at udvikle en transportkorridor fra
den græske havn i Piræus, og ind i Centraleuropa, gennem disse
fire lande.)
Den 9. april er endnu en fuldt besat dag for Tsipras, hvor han
skal holde møder med formanden for Statsdumaen, Sergei
Naryshkin, den russiske premierminister Dmitry Medvedev og
Patriark Kirill for Moskva og hele Rusland.

Foto: Kort over den planlagte rute for den nye, Turkish
Stream-gasledning gennem Tyrkiet og videre til Grækenland.
Putin meddelte i dec. 2014, at Rusland havde stoppet alle
planer om South Stream-gasledningen, også vist på kortet, pga.
af blokering fra Bulgarien/EU.

