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 Παραθυρο στον διάλογο και στη διαπραγ-
μάτευση σκοπεύουν να ανοίξουν οι «27» της 
Ε.Ε., με τη συναίνεση της Ελλάδας, συνεχίζο-
ντας ωστόσο την προετοιμασία του αποτρε-
πτικού πακέτου κυρώσεων, στην περίπτωση 
που η Τουρκία υπαναχωρήσει. 

Στην πράξη, οι «27» αναμένουν την έναρ-
ξη των διερευνητικών επαφών για τα ελληνο-
τουρκικά και την επανέναρξη συνομιλιών με 
πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό (αμέ-
σως μετά τις εκλογές στην τουρκοκυπριακή 
κοινότητα). 

«Είναι ένα καλό σημάδι ότι αυτό το ερευ-
νητικό σκάφος, όπως λέγεται (“Οruc Reis”), 
επέστρεψε σε τουρκικό λιμάνι, διότι ανοίγει 
μια πόρτα σε διαπραγματεύσεις και διάλογο. 
Και εκτιμώ ότι τώρα πρέπει να σεβαστούμε 
αυτόν τον χώρο, να καθίσουμε στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων και να βρούμε μια 
βιώσιμη λύση, μια ειρηνική λύση, στα υπό 
εξέταση ερωτήματα. Αυτή είναι πραγματικά 
η στιγμή για διαπραγμάτευση και διάλογο», 

δήλωσε στη Realnews το απόγευμα της Πέ-
μπτης η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν, δίνοντας ουσιαστικά το στίγ-
μα του διπλωματικού παρασκηνίου της τελευ-
ταίας εβδομάδας.

Ως εκ τούτου, τόσο τη Δευτέρα, σε επίπεδο 
υπουργών Εξωτερικών, όσο και την ερχόμενη 
Πέμπτη και Παρασκευή, οι δύο λίστες κυρώ-
σεων θα βρεθούν στο τραπέζι των υπουργών 
και των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, 
χωρίς ωστόσο να υιοθετηθούν αμφότερες. 

Η λίστα που σχετίζεται με την ελληνική υπό-
θεση θα εξεταστεί και δεν θα τεθεί σε εφαρμο-
γή. Το Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών 
θα εισηγηθεί στη Σύνοδο λεκτική διατύπωση 
για μελλοντική χρήση, αν η Τουρκία υπανα-
χωρήσει. Οι υπουργοί θα εκφραστούν θετικά 
για την αποχώρηση του «Οruc Reis» και θα 
δηλώσουν ότι αναμένουν να δουν τον διά-
λογο να αναπτύσσεται, υπογραμμίζοντας την 
ανάγκη για ειρηνική επίλυση των διαφορών 
και, αν χρειαστεί, για προσφυγή στη Χάγη. 

Σε ό,τι αφορά την κυπριακή λίστα, αυτή 
περιέχει πέντε ονόματα προσώπων και τρι-
ών οντοτήτων για επιβολή περιοριστικών μέ-
τρων, βάσει του υφιστάμενου και ενεργού 
μηχανισμού που συνδέεται με τις παράνο-
μες γεωτρήσεις. 

Η κυπριακή λίστα έχει περάσει από τη Relex 
(ομάδα εργασίας του Συμβουλίου) και η κυ-
πριακή πλευρά επιθυμεί την υιοθέτησή της, 
συνδέοντάς την μάλιστα με την υιοθέτηση 
αντίστοιχης λίστας για τους υπεύθυνους της 

βίας και της νοθείας στις εκλογές της Λευκορω-
σίας. Η κυπριακή λίστα σχετίζεται αποκλειστι-
κά με τις κινήσεις του «Yavuz» εντός κυπριακής 
ΑΟΖ και όχι με τις κινήσεις του «Οruc Reis». 

Ο ελληνοτουρκικός διάλογος και οι παραβι-
άσεις στην κυπριακή ΑΟΖ είναι δύο ανεξάρ-
τητα θέματα που δεν συνδέονται και οδηγούν 
σε ανεξάρτητες διαδικασίες κυρώσεων. Η Ελ-
λάδα αποτιμά τις εξελίξεις στο δικό της θέμα 
και η Κύπρος εισηγείται ανάλογα. 

Στο Συμβούλιο, ωστόσο, υπάρχει μια τά-
ση συσχετισμού των δύο, με τρόπους που 
δεν αφήνουν καμία πλευρά ικανοποιημένη. 
Υπάρχουν αυτοί που λένε (π.χ. Κύπρος, Αυ-
στρία, Σλοβακία) ότι οι επιπλέον κυρώσεις 
της ελληνικής λίστας «υπάρχουν και -λόγω 
της παράτασης των παραβιάσεων στην κυ-
πριακή ΑΟΖ- πρέπει να προχωρήσουν» (δεν 
διευκρινίζεται μέχρι ποιου σημείου, π.χ. τε-
λεσιγράφου ή υλοποίησης). Υπάρχει η τάση 
που λέει ότι, αφού δίδεται μια ευκαιρία στον 
διάλογο, δεν υπάρχει λόγος να πυροδοτηθεί 

η κατάσταση από την 
παράλληλη διαδικασία 
της Κύπρου - «υπάρχει 
χρόνος, τα 5+3 ονόμα-
τα ας προστεθούν αρ-
γότερα» (Ιταλία, Ισπα-
νία). Τέλος, υπάρχει η 
ομάδα που υποστηρί-
ζει ότι οι υποθέσεις εί-

ναι ανεξάρτητες και ως τέτοιες πρέπει να προ-
χωρήσουν (Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία). Οι 
Σκανδιναβοί και οι χώρες της Βαλτικής επεξερ-
γάζονται τη θέση τους. Για τους δεύτερους, 
πολλά κρίνονται από τη στάση της Κύπρου 
στο θέμα της Λευκορωσίας. 

Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική διπλωμα-
τία, αφού έχει πετύχει τον στόχο της (και με 
τη μεσολάβηση της Γερμανίας), φέρνει την 
Τουρκία στο τραπέζι του διαλόγου, αλλάζει 
προτεραιότητες και πιέζει ως προς την κατα-
νόηση της ελληνοτουρκικής διαφοράς: ζητά, 
δηλαδή, μονοθεματική συζήτηση για καθορι-
σμό θαλάσσιων ζωνών και συνέχιση της πίε-
σης προς την Τουρκία με ορίζοντα τη Χάγη. 

Η Ε.Ε. θα βρίσκεται στο τραπέζι του ελλη-
νοτουρκικού διαλόγου, όπως επιβεβαίωσε 
στην «R» η πρόεδρος της Κομισιόν το από-
γευμα της Πέμπτης: «Η ΕΕ θα είναι σίγουρα 
στο τραπέζι, διότι το ζήτημα είναι ευρύτερο 
και περιλαμβάνει άλλα θέματα, που βρίσκο-
νται στην καρδιά των συμφερόντων της Ε.Ε. 
Εκπροσωπούμαστε και μας εκπροσωπεί -και 
την Κομισιόν- ο ύπατος εκπρόσωπος, που ερ-
γάζεται άοκνα σε αυτόν τον τομέα, και κατά 
συνέπεια μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η Ε.Ε. 
θα κάθεται στο τραπέζι».

Μια θετική εξέλιξη στα ελληνοτουρκικά και 
ένα θετικό (για τη διζωνική δικοινοτική ομο-
σπονδία με πολιτική ισότητα) αποτέλεσμα 
στις εκλογές της τουρκοκυπριακής κοινότη-
τας, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, 
δημιουργεί το momentum για επανέναρξη 
των συνομιλιών για το Kυπριακό, με πεντα-
μερή διάσκεψη (Ελλάδα, Τουρκία, Η.Ε. και οι 
δύο κοινότητες) και εκ των πραγμάτων χρο-
νοδιάγραμμα, στη βάση των συμπερασμά-
των Γκουτέρες μετά το Κραν Μοντανά. Ολες οι 
πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι οι διαπραγ-
ματεύσεις δεν θα είναι «ανοιχτού τέλους». Ο 
γενικός γραμματέας έχει εξαγάγει συγκεκρι-
μένα συμπεράσματα για τους λόγους απο-
τυχίας στο Κραν Μοντανά και έχει πληροφο-
ρήσει γι’ αυτά και τον ύπατο εκπρόσωπο της 
Ε.Ε., Ζοζέπ Μπορέλ.
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η αθηνα έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους 
τόνους πως επιθυμεί να ξεκινήσουν οι 
συνομιλίες από εκεί που σταμάτησαν τον Μάρτιο 
του 2016 με υπαιτιότητα της τουρκικής πλευράς

οι πιεσεισ της Ουάσιγκτον, η στάση 
του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν 
και οι κινήσεις των Βρυξελλών συνθέτουν 
ένα ισχυρό πλέγμα απέναντι στον Ερντογάν

Ε.Ε.: Τον λόγο έχει 
η διπλωματία

παραμένει στο τραπέζι 
η λίστα των κυρώσεων, 

σε περίπτωση που η 
Τουρκία υπαναχωρήσει

ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της Συνόδου 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Υπάρχει ένα 
πακέτο πιθανών συνεπειών που αντιμετωπίζει 
η Τουρκία, αν συνεχίσει αυτή τη συμπεριφο-
ρά», προσέθεσε.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι το κε-
κτημένο του άτυπου Συμβουλίου των υπουργών 
Εξωτερικών βρίσκεται στο τραπέζι με το πλαίσιο 
κυρώσεων που έχει καταθέσει ο εκπρόσωπος 
της Κομισιόν για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, 
Ζοζέπ Μπορέλ, και εξαρτάται από την ίδια την 
Τουρκία αν η επικείμενη συζήτηση θα έχει θετι-
κό ή αρνητικό πρόσημο.

Εξάλλου, την ώρα που η Τουρκία φαίνεται να 
κάνει βήματα πίσω σε σχέση με τη χώρα μας, το 
ερευνητικό σκάφος «Βarbaros» συνεχίζει να έχει 
παρουσία στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα. Κι αυ-
τό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα ή την Κυπρια-
κή Δημοκρατία, αλλά και την ίδια την Ευρωπα-
ϊκή Ενωση. Και φαίνεται πως, σε όλο το διπλω-
ματικό παρασκήνιο που εξελίσσεται, οι διαπραγ-
ματεύσεις έχουν να κάνουν και με την Κύπρο.

Σε κάθε περίπτωση, μπορεί το Βερολίνο να δεί-
χνει έντονο ενδιαφέρον (έχει και την προεδρία 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης), αλ-
λά οι πιέσεις της Ουάσιγκτον, η στάση του Γάλ-
λου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και οι κινή-
σεις των Βρυξελλών συνθέτουν ένα ισχυρό πλέγ-
μα απέναντι στον Ερντογάν και στην Τουρκία.
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