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ΤΟ ΘΕΜΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ο Δεκέμβριος είναι η καταληκτική 
ημερομηνία για να λάβει η Ε.Ε. αποφάσεις σε περίπτωση που η Τουρκία 
συνεχίσει τις μονομερείς ενέργειες. Χάρη στην επιμονή Αθήνας και  Λευκωσίας, 
το ζήτημα της ανατολικής Μεσογείου τέθηκε στην ημερήσια διάταξη

Αποφάσεις 
τον Δεκέμβριο

Μ
ετά από ένα δραματικό παρασκήνιο 
και πυρετώδεις διαβουλεύσεις τόσο 
στο περιθώριο της Συνόδου Κορυ-

φής της Ε.Ε. όσο και τις ημέρες που προηγήθη-
καν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προχώρησε σε 
έντονη αποδοκιμασία των νέων προκλητικών 
ενεργειών της Τουρκίας στην Αμμόχωστο και 
στην ανατολική Μεσόγειο. Αυτό ήταν το «μά-
ξιμουμ» που μπόρεσαν να πετύχουν ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης και ο Νίκος Αναστασιάδης 
στη Σύνοδο Κορυφής της Παρασκευής, με δε-
δομένο ότι πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερ-
νήσεων των «27» -παρά την οργή τους για τις 
παλινωδίες της Τουρκίας- δεν ήθελαν να συζη-
τήσουν ξανά για το θέμα και ότι η καγκελάριος 
Αγκελα Μέρκελ επέμεινε στη θέση της κατά της 
άμεσης επιβολής κυρώσεων. Χρειάστηκε η ου-
σιαστική παρέμβαση της Γαλλίας για να συρ-
θεί το Βερολίνο σε μια σαφή προειδοποίηση 
προς την Τουρκία, αρχικά μέσω της κοινής δή-
λωσης των υπουργών Εξωτερικών Γαλλίας και 
Γερμανίας, Ιβ λε Ντριάν και Χάικο Μάας αντί-
στοιχα, και στη συνέχεια για να αποτυπωθεί η 
προειδοποίηση αυτή και στα συμπεράσματα. 

Οπως δήλωσε ο Ελληνας πρωθυπουργός με-
τά τη Σύνοδο, ο Δεκέμβριος είναι η καταληκτι-
κή ημερομηνία για να λάβει η Ε.Ε. αποφάσεις 

σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει τις μονομε-
ρείς ενέργειες. Προσέθεσε ότι το ζήτημα της ανα-
τολικής Μεσογείου δεν ήταν στην ημερήσια διά-
ταξη αρχικά, ωστόσο τελικά -και χάρη στην επιμο-
νή της Αθήνας και της Λευκωσίας- συζητήθηκε. Ο 
πρωθυπουργός τόνισε ότι Ελλάδα και Κύπρος ζή-
τησαν να υπάρχει ρητή αναφορά στα συμπερά-
σματα της Συνόδου και υπογράμμισε ότι το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Τουρκία να αντιστρέ-
ψει τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε την τελευ-
ταία περίοδο, με την έκδοση NAVTEX για το «Οruc 
Reis» και με το άνοιγμα των Βαρωσίων.

Για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα -που 
δεν απολύτως ικανοποιητικό, αλλά δείχνει πως το 
αργοκίνητο ευρωπαϊκό καράβι αρχίζει να στρί-
βει- έγινε μεγάλη προσπάθεια από την κυβέρνη-
ση και τον πρωθυπουργό προσωπικά. Το μεσημέ-
ρι της Τρίτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφώνη-
σε στον Σαρλ Μισέλ και του ζήτησε να περιληφθεί 
η συμπεριφορά της Τουρκίας στην ατζέντα της Συ-
νόδου, σε συνέχεια των αποφάσεων του προηγού-
μενου Συμβουλίου. Στη συνέχεια συναντήθηκε με 
τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών, Χ. Μάας, στον 
οποίο ξεκαθάρισε ότι διερευνητικές συνομιλίες δεν 
μπορούν να γίνουν όσο το «Oruc Reis» κάνει βόλ-
τες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Την Πέμπτη το απόγευμα, στις Βρυξέλλες, στο 
περιθώριο της Συνόδου του ΕΛΚ, ο πρωθυπουρ-
γός συζήτησε τα δεδομένα με ηγέτες από χώρες 
οι οποίες στηρίζουν το αίτημα για κυρώσεις στην 
Τουρκία - τον Αυστριακό καγκελάριο Σεμπάστιαν 

Κουρτς και τον Σλοβένο πρωθυπουργό Γιάνεζ 
Γιάνσα. Το ζήτημα της τουρκικής προκλητικό-
τητας προγραμματίστηκε να συζητηθεί την Πα-
ρασκευή το πρωί. Η ελληνική αποστολή έδω-
σε μάχη για να συζητηθεί και για να υπάρξει 
καταδίκη για την Τουρκία στο κείμενο συμπε-
ρασμάτων. 

Συνεχείς διαβουλεύσεις
Στο περιθώριο της Συνόδου, οι διαβουλεύ-
σεις ανάμεσα στον πρωθυπουργό, τον Γάλλο 
Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την καγκελά-
ριο Μέρκελ ήταν συνεχείς. Αυτό που επεδίωκε, 
ωστόσο, εξαρχής η Ελλάδα ήταν η Ε.Ε. να το-
ποθετηθεί με συγκεκριμένη γλώσσα και να ξε-
καθαρίσει τα επόμενα βήματα της Ενωσης ένα-
ντι της τουρκικής αδιαλλαξίας. Γ ια να το πετύ-
χει, έπρεπε να ξεπεράσει την απροθυμία της 
Γερμανίας, αλλά και άλλων χωρών (Ιταλία και 
Ισπανία). Οπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης μετά το πέρας της Συνόδου, «το θέμα δεν 
επρόκειτο να συζητηθεί, δεν ήταν στην ημερή-
σια διάταξη. Επιμείναμε εγώ και ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης. Ζητήσαμε ρητή αναφορά που 

να καταδεικνύει έντονη αποδοκιμασία της Ε.Ε. 
για τις νέες μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας. 
Συμφώνησαν, τελικά, οι αρχηγοί κρατών και κυ-
βερνήσεων σε αυτές τις διατυπώσεις. Υπάρχει 
ρητή αναφορά να σεβαστεί η Τουρκία τα ψη-
φίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και 
να αντιστρέψει αυτές τις ενέργειες».

Το πιο δύσκολο ασφαλώς ήταν να πειστεί η 
Γερμανία. Παρά την έκπληξη και την οργή που 
προκάλεσαν στο Βερολίνο οι τελευταίες προκλή-
σεις της Αγκυρας, οι οποίες τορπίλισαν τη διαμε-
σολαβητική προσπάθεια της Γερμανίας και εξέ-
θεσαν την καγκελάριο Μέρκελ, η Γερμανία δεν 
θέλει τη ρήξη με την Τουρκία και δεν θα εγκα-
ταλείψει τις διπλωματικές προσπάθειες ώστε η 
Τουρκία, πρώτον, να αποκλιμακώσει και, δεύτε-
ρον, να επανέλθει σε μια ρότα διαλόγου. Στην 
Αθήνα, ο Χ. Μάας διαβεβαίωσε τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη και τον Νίκο Δένδια πως η Γερμα-
νία θα καταβάλει προσπάθεια ώστε να αποτρέ-
ψει τις έρευνες του «Oruc Reis» σε απόσταση 
μικρότερη των 12 μιλίων από το Καστελλόριζο. 
Υπάρχουν πληροφορίες ότι επίκειται μια νέα δι-
πλωματική πρωτοβουλία από την καγκελαρία. 

Στον αντίποδα, πάντως, πηγές της γερμανι-
κής κυβέρνησης έσπευσαν να στείλουν το μή-
νυμα, μία ημέρα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, 
ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιβληθούν κυ-
ρώσεις στην Τουρκία. Αυτό, ωστόσο, θεωρήθη-
κε -και δικαίως- ότι δίνει το «πράσινο φως» στον 
Ερντογάν να συνεχίσει τις προκλήσεις και γι’ αυ-
τό, μετά από παρέμβαση του Μακρόν στην κα-
γκελάριο Μέρκελ, ακολούθησε η κοινή δήλωση 
Μάας - Λε Ντριάν, που είχε τον χαρακτήρα τε-
λευταίας προειδοποίησης προς την Τουρκία. 

Στη Σύνοδο, ο πρωθυπουργός έθεσε ζήτημα 
για εμπάργκο πώλησης όπλων προς την Τουρ-
κία, το οποίο χαρακτήρισε ως την καλύτερη έκ-
φραση αλληλεγγύης που μπορεί να υπάρξει. 
«Εθιξα το ζήτημα και η θέση μου έγινε απολύ-
τως κατανοητή», είπε χαρακτηριστικά.

Το δραματικό παρασκήνιο
της Συνόδου Κορυφής

Τι ζήτησε ο Ελληνας 
πρωθυπουργός από 
τους ομολόγους του 
στις Βρυξέλλες. 
Οι προσπάθειες του 
Βερολίνου για να 
αποφευχθεί η άμεση 
επιβολή κυρώσεων 
από την Ε.Ε. στην 
Aγκυρα και η 
παρέμβαση Μακρόν 
που «ισορρόπησε» 
την τελική απόφαση 
της Ενωσης
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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Πρόταση για ευρωπαϊκό 
εμπάργκο όπλων στην 
Τουρκία κατέθεσε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης στο πλαίσιο 
της Συνόδου Κορυφής


