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Ο Ερντογάν προσπαθεί με κάθε τρόπο να βάλει στο τραπέζι 
το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, αλλά και 
να δημιουργήσει ένα ρήγμα ανάμεσα στην Ελλάδα και την 
Κύπρο ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Οκτωβρίου
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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Π
αγίδες προσπαθεί να στήσει στην Αθή-
να ο Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν, ενόψει της 
επανεκκίνησης των διερευνητικών επα-

φών και του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώ-
ρες. Ο Τούρκος Πρόεδρος άφησε κατά μέρος 
την επιθετική ρητορική και τις πολεμικές απει-
λές και επιχειρεί να εμφανιστεί ως ειρηνοποιός 
και θιασώτης του διαλόγου, ενώ, παράλληλα, 
κατηγορεί την Ελλάδα και την Κύπρο ότι προ-
καλούν ένταση στην ανατολική Μεσόγειο. Δι-
πλωματικές πηγές επισημαίνουν στη Realnews 
πως «ο κύριος λόγος γι’ αυτήν την αλλαγή τα-
κτικής του σουλτάνου είναι η επιδίωξή του να 
αποφύγει τις κυρώσεις, που θα έδιναν τη χα-
ριστική βολή στην τουρκική οικονομία». Ωστό-
σο, φαίνεται πως ο Ερντογάν έχει και άλλους 
στόχους. Προσπαθεί να βάλει με κάθε τρόπο 
στο τραπέζι το θέμα της αποστρατιωτικοποίη-
σης των νησιών, αλλά και να δημιουργήσει ένα 
ρήγμα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο 
ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Οκτωβρίου. 

Πρωταρχική επιδίωξη του Τούρκου Προέ-
δρου παραμένει το να αποφύγει οποιαδήπο-
τε απόφαση για κυρώσεις στη Σύνοδο Κορυ-
φής. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στο επι-
τελείο του εκτιμούν πως η τουρκική οικονομία 
και οι τουρκικές τράπεζες δεν θα άντεχαν την 
πίεση στη λίρα που θα προκαλούσε μια τέτοια 
απόφαση. Δεν είναι καθόλου τυχαίο -ενδεικτι-
κό του πόσο στριμωγμένος είναι ο Ερντογάν- 
πως την περασμένη εβδομάδα η Κεντρική Τρά-
πεζα της Τουρκίας υποχρεώθηκε να ακυρώσει 
την οικονομική πολιτική του, ανεβάζοντας τα 
επιτόκια, για να σταματήσει τη συναλλαγματι-
κή αιμορραγία κι εκείνος δεν έβγαλε κουβέντα. 
Από τις 12 Σεπτεμβρίου, ο Τούρκος Πρόεδρος 
έχει αποδυθεί σε μια επιχείρηση γοητείας προς 
την Ε.Ε. και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Δεν 
είναι καθόλου τυχαίο, μάλιστα, πως στο πλαί-
σιο αυτό επιχείρησε ακόμα και την επαναπρο-
σέγγιση με το Παρίσι. 

Οι αγορές 
Με την τακτική αυτή, ο Ερντογάν ελπίζει να πεί-
σει τις αγορές πως, ακόμα και αν αποφασιστεί 
στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης η σύσταση 
του μηχανισμού για την εφαρμογή της λίστας 
των κυρώσεων (κάτι που αποτελεί πρωταρχική 
ελληνική επιδίωξη), δεν θα υπάρχει στον ορίζο-
ντα η επιβολή τους. Δεν θέλει, επίσης, σε καμία 
περίπτωση να γίνει δεκτό το αίτημα της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας για υλοποίηση των κυρώσε-
ων που έχουν ήδη αποφασιστεί κατά προσώ-
πων. Σε αυτό φαίνεται πως έχει πρόθυμους συμ-
μάχους ανάμεσα στους εταίρους και δεν ήταν 
καθόλου τυχαία η αναβολή της Συνόδου Κο-
ρυφής κατά μία εβδομάδα. Η εφημερίδα «Die 
Welt», μάλιστα, έγραψε ξεκάθαρα πως στόχος 
της Αγκυρας ήταν να κερδηθεί χρόνος για να 
καμφθεί η αντίσταση της Κύπρου. 

Πάντως, λίγες ώρες πριν από τη Σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τρεις Ευρωπαίοι πρω-
θυπουργοί θα βρεθούν στην Αθήνα και θα συ-
ναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρό-
κειται για τον καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπά-
στιαν Κουρτς, τον πρωθυπουργό της Ολλαν-

δίας Μαρκ Ρούτε και την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρε-
ντέρικσεν. Η αφορμή της συνάντησης των «4» είναι το μετανα-
στευτικό. Ωστόσο, το γεγονός ότι θα συναντηθούν με τον Ελλη-
να πρωθυπουργό παραμονές της Συνόδου Κορυφής έχει ιδιαί-
τερη σημασία, καθώς στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί 
και η τουρκική προκλητικότητα.

Ο Ερντογάν απέσυρε μεν το «Oruc Reis» από την ελληνική υφα-
λοκρηπίδα, αλλά διατηρεί τα άλλα ερευνητικά του και το γεωτρύ-
πανο στην κυπριακή ΑΟΖ, με σκοπό να δημιουργήσει τριβές ανά-
μεσα στην Αθήνα και τη Λευκωσία. Πράγματι, η ανακοίνωση της 
Αθήνας ότι ξεκινούν οι διερευνητικές έγινε δεκτή μάλλον αρνη-
τικά στη Μεγαλόνησο, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου 
Νίκος Χριστοδουλίδης αναρωτήθηκε αν θα έπρεπε η Λευκωσία 
«να δέχεται τις παράνομες ενέργειες της Αγκυρας, επειδή έχει 
επιτευχθεί ο διάλογος Ελλάδας - Τουρκίας». Η Αθήνα αντέδρασε 
άμεσα: Ο Νίκος Δένδιας επικοινώνησε αμέσως με τον Κύπριο 
ομόλογό του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Αναστα-
σιάδη και -για να μην υπάρχει απολύτως καμία σκιά- το υπουρ-
γείο Εξωτερικών ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα θα στηρίξει το κυπρι-
ακό αίτημα για κυρώσεις στη Σύνοδο Κορυφής. 

Επιδίωξη του Ερντογάν είναι, επίσης, να βά-
λει στην ατζέντα των διερευνητικών επαφών 
όσο γίνεται περισσότερα αιτήματα, ώστε να 
μπορεί να επιρρίψει στην Αθήνα, που θα αρ-
νηθεί να τα συζητήσει, την ευθύνη για την εν-
δεχόμενη αποτυχία του διαλόγου. 

Την ατζέντα αυτή την ανέπτυξε ο εκπρόσω-
πός του Ιμπραήμ Καλίν σε διαδικτυακή εκδή-
λωση του ευρωπαϊκού think tank European 
Council of Foreign Relations (ECFR): αποστρα-
τιωτικοποίηση των νησιών, μειονότητα Θρά-
κης, εναέριος χώρος, γκρίζες ζώνες. Βεβαίως, 
ο πρέσβης επί τιμή Παύλος Αποστολίδης, ο 
οποίος θα ηγηθεί της ελληνικής τριμελούς αντι-
προσωπείας (μετέχουν επίσης ο πρέσβης Αλέ-
ξανδρος Κουγιού και η Ιφιγένεια Καναρά, δι-
ευθύντρια του γραφείου του γενικού γραμμα-
τέα του υπουργείου Εξωτερικών), διαθέτει την 
πείρα και την ικανότητα να αποτρέψει αυτή τη 
συζήτηση. Το είχε κάνει άλλωστε και το 2010, 
όταν έθεσε το θέμα της αποστρατιωτικοποί-
ησης των νησιών ο τότε Τούρκος επικεφαλής 

Φεριντούν Σινιρλίογλου. Αλλωστε, και στους 
εταίρους και συμμάχους η Αθήνα έχει ξεκα-
θαρίσει πως συζητά μόνο για υφαλοκρηπίδα 
και θαλάσσιες ζώνες. 

Υπάρχει, πάντως, λόγος που η Τουρκία επα-
ναφέρει συνεχώς το αίτημα για αποστρατιωτι-
κοποίηση της Χίου, της Λέσβου, της Σάμου και 
της Ικαρίας, μέσα από δύο NAVTEX, την απόφα-
ση του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις δηλώσεις 
του ίδιου του Ερντογάν. Φαίνεται ότι έχει βρει 
ευήκοα ώτα γι’ αυτό σε ευρωπαϊκούς εξωθε-
σμικούς παράγοντες και μπορεί να επικαλεστεί 
το γράμμα της Συνθήκης της Λωζάννης. Ακόμα 
και αν αποτύχει να βάλει το θέμα στις διερευ-
νητικές, θα συνεχίσει να πιέζει ώστε να μπει το 
θέμα στην ελληνοτουρκική ατζέντα. Γνωρίζει 
ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα το δεχθεί 
και θέλει να το χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα 
για να επιρρίψει την ευθύνη για την αποτυχία 
του διαλόγου στην Αθήνα…

Οι παγίδες 
του Ερντογάν
στον διάλογο

«Ο Τούρκος Πρόεδρος αλλάζει τακτική
για να αποφύγει τις κυρώσεις, που θα έδιναν 

τη χαριστική βολή στην τουρκική οικονομία», 
δηλώνουν στην «R» διπλωματικές πηγές


