Grækenland vil ikke tilslutte
sig den ’Kolde Krig’ mod
Rusland
28. nov. 2016 – I et interview med RIA Novosti sagde Dimitris
Velanis, udenrigspolitisk rådgiver til den græske
premierminister, Alexis Tsipras, at Grækenland ikke vil
tilslutte sig en »kold krig« imod Rusland.
»Vi værdsætter den venligtsindede samarbejdspolitik, som Putin
fører over for Grækenland … Det er grunden til, at Grækenland
aldrig vil gå med til at spille ’kold krig’ mod Rusland«,
sagde Velanis og forklarede yderligere, at ingen andre lande,
især USA, havde gjort forsøg på at få Grækenland med i en
anti-russisk politik, som medierne rapporterede i kølvandet på
den amerikanske, ’lamme and’-præsident Barack Obamas besøg i
Grækenland tidligere i november. »Med hensyn til græskrussiske relationer og mht. disse ’forbud’ fra USA, som aktivt
er blevet diskuteret i medierne … kan jeg helt ansvarligt
sige, at der ikke har været nogen forsøg på at gennemføre et
forbud … Der var intet pres, og desuden intet forbud, og det
bliver der heller ikke.«
Velanis, der også rådgiver Tsipras om russiske anliggender,
diskuterede Grækenlands relationer med Rusland: »Vi
forbereder store projekter om fælles økonomisk samarbejde
inden for området skibsbyggeri og skibsreparationer på græske
og russiske værfter. De pågældende foretagender vil selv
meddele detaljer om dette samarbejde.«
Velanis udtrykte støtte til russernes standpunkt med at sende
olietankere til Syrien for at levere forsyninger til militære
operationer og fremførte, at dette ikke udgjorde en krænkelse
af sanktioner imod Syrien, som nogle vestlige lande har
hævdet. Han sagde også, at Grækenland ikke overvejede et

forbud mod, at sådanne skibe sejlede gennem græsk farvand
eller græske havne.
»Vi forstår, at Rusland, ved at anbringe sin flåde og sit
luftvåben i Syrien, naturligvis skal levere brændstof til
dem«, sagde Velanis. »De behørige græske myndigheder indtager
en bestemt holdning. Jeg mener, at spørgsmålet om et forbud,
slet ikke er oppe til diskussion.«
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