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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

∆
ιπλωµατική αντεπίθεση έχει δροµολογή-
σει η ελληνική κυβέρνηση για να απαντή-
σει στις προκλήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-

ντογάν, επιδιώκοντας να δηµιουργήσει έναν δι-
πλό κλοιό για την Τουρκία στην ανατολική Μεσό-
γειο, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η αντεπί-
θεση αυτή εκδηλώνεται σε δύο σκέλη: Το πρώτο 
είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών µε τις 
όµορες χώρες της περιοχής, που έχει αποκτήσει 
µια νέα δυναµική µετά τη διπλωµατική επιτυχία 
της συµφωνίας οριοθέτησης µε την Ιταλία. Το 
δεύτερο σκέλος είναι η επιδίωξη να κινητοποι-
ηθεί η Ευρωπαϊκή Ενωση όπως στην περίπτω-
ση του Εβρου και να σταθεί στο πλευρό της Ελ-
λάδας µε µια δήλωση καταδίκης της Τουρκίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσι-
µη η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου 
∆ένδια στο Κάιρο, στις 18 Ιουνίου, καθώς το ζη-
τούµενο είναι µια συµφωνία για οριοθέτηση των 
θαλάσσιων ζωνών ανάµεσα στις δύο χώρες, η 
οποία θα καταστήσει το τουρκολιβυκό µνηµό-
νιο και επί της ουσίας ανυπόστατο. Η κυβέρνη-
ση κρατά χαµηλούς τόνους και υποβαθµίζει τις 
προσδοκίες, ωστόσο θεωρεί ότι, λόγω και των 
εξελίξεων στη Λιβύη, που έχουν ενισχύσει τον 
ρόλο της Τουρκίας και έχουν αποδυναµώσει τα 
ερείσµατα της Αιγύπτου, η επίσκεψη γίνεται σε 
µια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία για µια ουσια-
στική επανεκκίνηση της διαπραγµάτευσης. ∆εν 
είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Ν. ∆ένδιας θα συνο-
δεύεται από όλη την τεχνική διαπραγµατευτική 
οµάδα του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ ιδιαί-
τερη σηµασία έχει το γεγονός ότι ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης και ο Αιγύπτιος Πρόε-
δρος Αµπντέλ Φατάχ αλ Σίσι είχαν 
µια ουσιαστική τηλεφωνική επικοι-
νωνία στις 25 Μαΐου, πέντε ηµέρες 
µετά την επικοινωνία του πρωθυ-
πουργού µε τον Ιταλό οµόλογό 
του Τζουζέπε Κόντε, που άνοιξε 
τον δρόµο για την ελληνοϊταλική 
συµφωνία οριοθέτησης. 

Οι δυσκολίες
Στο υπουργείο Εξωτερικών και 
στο Μαξίµου δεν παραβλέ-
πουν βεβαίως τις δυσκολίες 
αυτής της διαπραγµάτευσης, 
τόσο λόγω της πάγιας άρνη-
σης του Καΐρου να πάρει θέ-
ση στην ελληνοτουρκική δια-
µάχη για την επήρεια του Κα-
στελλόριζου, όσο και λόγω της 
αρνητικής στάσης της γραφειο-
κρατίας του αιγυπτιακού υπουρ-
γείου Εξωτερικών, µεγάλη µερίδα 
της οποίας πρόσκειται στους Τουρ-
κόφιλους Αδελφούς Μουσουλµά-

νους. Ωστόσο, αν υπάρξει την Πέµπτη στο Κάιρο µια θετική εξέλι-
ξη, αυτή είναι πιθανόν να δροµολογήσει µια συνάντηση Μητσο-
τάκη - Σίσι, που θα ανοίξει τον δρόµο για συµφωνία στο αµέσως 
επόµενο χρονικό διάστηµα. Η αντιπροσωπεία του υπουργείου 

Εξωτερικών πηγαίνει στο Κάιρο επιδιώκοντας µια συνολι-
κή συµφωνία για την οριοθέτηση, αν και γνωρίζει ότι αυ-
τό που θέλουν οι Αιγύπτιοι είναι µια µερική οριοθέτηση 
ως τις ακτές της Κρήτης, που δεν θα τους υποχρεώνει να 
πάρουν θέση για το Καστελλόριζο. Και αυτό, πάντως, 
το ενδεχόµενο, το οποίο δεν απέκλεισε στις τελευταί-
ες του συνεντεύξεις ο Ν. ∆ένδιας, αρκεί για να υπάρ-
ξει µια συµφωνία µε βάση το ∆ιεθνές ∆ίκαιο που θα 
ακυρώνει το τουρκολιβυκό µνηµόνιο, η διπλωµατική 
ανατροπή του οποίου αποτελεί πρώτη προτεραιότη-
τα για την ελληνική διπλωµατία. Σύµφωνα µε διπλω-
µατικές πηγές, µια συµφωνία µε την Αίγυπτο θα δι-
ευκόλυνε σε µεγάλο βαθµό µια προσφυγή της Αθή-
νας κατά της Λιβύης για το τουρκολιβυκό µνηµόνιο 
στη Χάγη, µε ισχυρές πιθανότητες δικαίωσης της 
ελληνικής πλευράς. 

Ταυτόχρονα, πάντως, η ελληνική διπλωµατία 
επιχειρεί να καταστήσει σαφές στην Τουρκία ότι η 
σύγκρουση µε την Ελλάδα την οδηγεί και σε σύ-
γκρουση µε την Ευρωπαϊκή Ενωση και για τον σκο-
πό αυτό ο Ελληνας πρωθυπουργός έστειλε επιστο-
λές στην ηγεσία της Ε.Ε. (στους Σαρλ Μισέλ και 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν). Επιδίωξη της Αθή-
νας είναι να τεθεί το θέµα στην ατζέντα της Συ-
νόδου Κορυφής στις 19 Ιουνίου και να υπάρξει 

καταδίκη της Τουρκίας. Ωστόσο, η Σύνοδος αυ-
τή, που αφορά κυρίως τα οικονοµικά µέτρα για 
τον κορωνοϊό, θα γίνει µε τηλεδιάσκεψη και εί-
ναι πιθανόν να µην εξαχθούν συµπεράσµατα. Σε 
αυτήν την περίπτωση, η Αθήνα έχει ζητήσει από 
τον πρόεδρο του Συµβουλίου Σ. Μισέλ να γίνει 
συζήτηση ειδικά για τις τουρκικές προκλήσεις. 

Στην ατζέντα
Το θέµα της Τουρκίας βρίσκεται ήδη στην ατζέ-
ντα του Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 
Ε.Ε. που θα συνεδριάσει τη ∆ευτέρα µε τηλεδιά-
σκεψη, στην οποία θα συµµετάσχει και ο Αµερι-
κανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Ποµπέο. Ο 
Ν. ∆ένδιας θα συµµετάσχει στο Συµβούλιο αυτό 
από το Παρίσι, καθώς εκείνη την ηµέρα έχει συ-
νάντηση µε τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν 
Ιβ Λε Ντριάν. Μάλιστα, το ότι ο Ελληνας υπουρ-
γός Εξωτερικών θα συζητήσει µε τους οµολόγους 
του για την Τουρκία έχοντας τον Γάλλο υπουρ-
γό Εξωτερικών στο πλευρό του, κυριολεκτικά 
και ουσιαστικά, έχει έναν ιδιαίτερο συµβολισµό. 

Το ότι πάντως η ελληνική διπλωµατία δεν κι-
νείται σπασµωδικά, αλλά βάσει µιας συγκροτη-
µένης στρατηγικής, η οποία εστιάζει πέρα από 
την ανάσχεση της Τουρκίας και στην εµβάθυν-
ση των σχέσεων της Ελλάδας µε τους ισχυρούς 
παίκτες στην περιοχή, το δείχνει η επίσκεψη του 
Κυρ. Μητσοτάκη στο Ισραήλ που θα γίνει στις 

Ρητή ευρωπαϊκή καταδίκη της Τουρκίας στη Σύνοδο 
Κορυφής επιδιώκει η ελληνική κυβέρνηση.
Οι διπλωµατικές γέφυρες µε Αίγυπτο και Ισραήλ
µετά τη συµφωνία για οριοθέτηση ΑΟΖ µε την Ιταλία
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