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Του ΦΟΙΒΟΥ ΚΛΑΥ∆ΙΑΝΟΥ

Τ
ην Αγκυρα θα επισκεφθεί την Τρίτη 5 Φε-
βρουαρίου ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας για µια συνάντηση υψηλού «κινδύ-

νου» µε τον Ταγίπ Ερντογάν. Αν και η Αθήνα 
θεωρεί τη συνάντηση απαραίτητη, ώστε να πα-
ραµείνουν οι δίαυλοι επικοινωνίας ανοιχτοί και 
να αποφευχθούν παρανοήσεις που µπορεί να 
αποβούν επικίνδυνες, δεν παύει να ανησυχεί 
για το ενδεχόµενο αρνητικών εκπλήξεων από 
τον σουλτάνο. Εξάλλου, δεν είναι µακρινό το 
2017, όταν ο Ερντογάν έθεσε την προηγουµέ-
νη της επίσκεψής του στην Αθήνα θέµα αναθε-
ώρησης της Συνθήκης της Λωζάνης. 

Το ότι οι Τούρκοι δεν έχουν τις αγαθότερες 
διαθέσεις το δείχνει µια σειρά από προκλήσεις 
στις οποίες προχώρησε το τελευταίο διάστηµα 
η Αγκυρα, µε κορυφαίες το δόγµα της «γαλά-
ζιας πατρίδας», την αµφισβήτηση δηλαδή των 
κυριαρχικών δικαιωµάτων της Ελλάδας αλλά 
και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στο Αιγαίο και 
στην ανατολική Μεσόγειο, και την προαναγγε-
λία µεγάλης ναυτικής άσκησης σε όλες τις περι-
οχές που η Τουρκία θέλει να «γκριζάρει». Μά-
λιστα, στο τελευταίο ανακοινωθέν του Συµβου-

µα για την έκδοσή τους βασίζεται στο διεθνές 
δίκαιο και στις υπογραφείσες συµφωνίες». Πέ-
ρα από αυτά τα ζητήµατα, που είναι πολύ πιθα-
νόν να τεθούν από τον Ερντογάν στις συνοµι-
λίες, την Αθήνα την ανησυχεί η πιθανότητα να 
εγείρει ο Τούρκος Πρόεδρος θέµα Θράκης, εί-
τε για την εκλογή των µουφτήδων είτε για την 
εφαρµογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου σε σχέση µε τη λεγόµενη «Τουρ-
κική Ενωση Ξάνθης». 

Η κυβέρνηση θεωρεί, πάντως, ότι η επίσκεψη 
είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η απευθεί-
ας επικοινωνία µε τον Ερντογάν και ότι ακόµα 
και αν τεθούν -εκτός ατζέντας- από τον Τούρκο 
Πρόεδρο τα επιχειρήµατά του, ο Αλ. Τσίπρας 
διαθέτει την εµπειρία ώστε να δώσει απαντή-
σεις. Πρωταρχικός στόχος της Αθήνας είναι η 
επίσκεψη να οδηγήσει σε αποκλιµάκωση της 
έντασης στο Αιγαίο, µέσα από την επέκταση 
των µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης σε επί-
πεδο Ενόπλων ∆υνάµεων. 

Κλίµα εµπιστοσύνης 
στις Ενοπλες ∆υνάµεις
Ο στόχος του Μαξίµου είναι να σταθεροποιη-
θεί το κλίµα εµπιστοσύνης µεταξύ των Ενόπλων 
∆υνάµεων των δύο χωρών, οι οποίες βρίσκο-
νται υπό την ηγεσία δύο στρατιωτικών, δηλα-
δή του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Χου-
λουσί Ακάρ. Σύµφωνα µε πληροφορίες της 
Realnews, η κυβέρνηση θεωρεί πως η παρου-
σία των δύο πρώην αρχηγών των γενικών επιτε-
λείων στρατού στις θέσεις των υπουργών Αµυ-
νας δεν αποτελεί ένδειξη διάθεσης επιθετικό-
τητας, αλλά, αντιθέτως, θα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι εκφράζει τη βούληση των δύο πλευρών να 
αποφευχθούν, µέσω της παρουσίας δύο εξαι-
ρετικά έµπειρων στρατιωτικών, µη εσκεµµένες 
εντάσεις, είτε λόγω κάποιου λάθους είτε λόγω 
κακής συνεννόησης των δύο πλευρών. Βεβαί-
ως, η προσέγγιση µέσω των δύο στρατιωτικών 
(Αποστολάκης - Ακάρ) που έχουν την ευθύνη 

Συνάντηση 
υψηλού

«κινδύνου» 
στην Αγκυρα

λίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, που συνεδρίασε την Πέ-
µπτη, αναφέρεται «ότι οι εξελίξεις στην Κύπρο, στην ανατολική 
Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στον Εύξεινο Πόντο παρακολουθού-
νται στενά και θα συνεχίσουν να λαµβάνονται όλα τα µέτρα για 
την προστασία των δικαιωµάτων και των συµφερόντων µας». 
Είναι αξιοσηµείωτο πως στο ίδιο ανακοινωθέν εγείρεται πάλι το 
θέµα των 8 Τούρκων αξιωµατικών, καθώς τονίζεται πως είναι 
«απαράδεκτο ορισµένες χώρες να µην εκδίδουν µέλη τροµο-
κρατικών οργανώσεων που έχουν διαφύγει σε αυτές. Το αίτη-

Περί Νόµπελ Ειρήνης!
ΕΦΟΣΟΝ πέτυχε ο πρωθυπουργός με τον Ζάεφ να 
επιλύσει με τη «συμφωνία», που είχε φόντο τη γνω-
στή λίμνη, το χρόνιο πρόβλημα του Μακεδονικού υπό 
τις ευλογίες και τις επευφημίες της διεθνούς κοινότη-
τας, όλα πλέον τον καθιστούν κατάλληλο διαμεσολα-
βητή για λογαριασμό και άλλων παραγόντων της διε-
θνούς κοινότητας να διαπραγματευτεί με τον Ερντο-
γάν άμεσα μια λύση οριστική στο πρόβλημα της εκ-
μετάλλευσης των ενεργειακών αποθεμάτων της Με-
σογείου με συμμετοχή και της Τουρκίας. Ας μην ξαφ-
νιαστούμε, λοιπόν, αν στην υπολειπόμενη θητεία του 
ο πρωθυπουργός καταφέρει να επιλύσει και αυτό το 
πρόβλημα που είναι, άλλωστε, το κατ’ εξοχήν σημαντι-
κό για τη διεθνή κοινότητα. Με μια «συμφωνία», άρα-
γε, με φόντο το μεταξύ μας «αρχιπέλαγος»; Τα σχετι-
κά μηνύματα που εξέπεμψε η επίλυση του Μακεδονι-
κού, ο Ερντογάν τα έχει λάβει! Ξέρει και αυτός ότι αυ-
τή είναι μια ευκαιρία μοναδική, με τον Ελληνα πρωθυ-
πουργό ως συνομιλητή του, να κλείσει το ζήτημα, αν 
δεν θέλει μόνιμα να αναστατώνει κάθε τόσο τη δυτι-
κή συμμαχία με απειλές και πιέσεις. Γιατί τα γεωτρύ-
πανα στη Μεσόγειο δουλεύουν ήδη, τα γεγονότα τρέ-
χουν και ο χρόνος τον πιέζει. Από την άλλη, έχει απέ-
ναντί του έναν Ελληνα πρωθυπουργό «ανοιχτό» σε 
πάσης φύσεως συμφωνίες και αποδεδειγμένα αξιό-
πιστο διεθνώς, όσον αφορά τέτοιες δεσμεύσεις. Κα-
λό θα ήταν, λοιπόν, ο πρωθυπουργός μας και ο Ερντο-

γάν να προσπαθήσουν από κοινού μήπως και επιτευ-
χθεί επ’ αυτού του ζητήματος συμφωνία. Γιατί πράγμα-
τι είναι αναγκαία προς διευθέτηση τεταμένων μεταξύ 
γειτονικών χωρών σχέσεων δεκαετιών, που λίγο έλει-
ψαν να οδηγήσουν και σε πόλεμο. Φτάνει, φυσικά, κα-
τά περιεχόμενο να είναι αμοιβαία επωφελής η «συμ-
φωνία», γιατί μόνο τέτοιες συμφωνίες αποκλείουν μελ-
λοντικές εντάσεις. Σε αντίθεση, λοιπόν, με τη συμφω-
νία για το Μακεδονικό με τους Σκοπιανούς γείτονές 
μας, που δι’ αυτής προσφέρθηκε «ελληνική ιστορία» 
και ένα «ελληνικό όνομα» σε ανύπαρκτο «έθνος», για-
τί απλούστατα ποτέ δεν είχε συγκροτηθεί «μακεδονικό 
έθνος» Σκοπιανών μέσα από νικηφόρους πολέμους 
ως τέτοιο, οπότε πολλοί αντέδρασαν δικαιολογημέ-
να, ενώ δεν είναι φυσικά εξ ορισμού εναντίον της προ-
ώθησης της ειρήνης μεταξύ γειτόνων και της κοινής 
ευημερίας των λαών στην ίδια περιοχή ούτε είναι «μη 
σκεπτόμενοι- ανόητοι», με την Τουρκία θα ήταν αμοι-
βαία ανοησία να μην τα «βρούμε» προς προώθηση τέ-
τοιων σκοπών. Να ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, στο μυα-
λό μας ανόμοια ζητήματα και με καθαρό μυαλό να δια-
πραγματευτεί αυτονοήτως κάθε πλευρά το ενεργειακό 
ζήτημα για λογαριασμό της επωφελώς. Η συνεργασία 
στην εκμετάλλευση ενεργειακών κοιτασμάτων αναμφί-
βολα θα προκαλέσει ειρήνευση. Μια τέτοια συμφωνία 
θα άξιζε πράγματι Νόμπελ Ειρήνης, αυτή του Μακεδο-
νικού δεν νομίζω!
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