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Το παρασκήνιο 
της σφοδρής 
σύγκρουσης 

Δένδια και 
Τσαβούσογλου. 

Η παγίδα του 
Ερντογάν 

και η ηχηρή 
απάντηση 

της Αθήνας. 
Τι είχαν 

συζητήσει την 
παραμονή της 

επίσκεψης 
στην Αγκυρα ο 
πρωθυπουργός 
με τον υπουργό 

Εξωτερικών

p.galiatsatos@realnews.gr

Του ΠΑΝΑΓΉ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Π
λούσιο παρασκήνιο είχε η σύγκρου-
ση του Νίκου Δένδια με τον Μεβλούτ 
Tσαβούσογλου, η οποία εξελίχθηκε την 

Πέμπτη το βράδυ ζωντανά, μπροστά στις τη-
λεοπτικές κάμερες. Ο Ελληνας υπουργός Εξω-
τερικών είχε ούτως ή άλλως ξεκινήσει για την 
Αγκυρα με χαμηλές προσδοκίες και μια «προ-
βοκάτσια», ακόμα και στις κοινές δηλώσεις με 
τον Τούρκο ομόλογό του, ήταν ένα από τα σε-
νάρια για τα οποία είχε γίνει προετοιμασία.  
Η πρόσκληση να δει και τον Ρετζέπ Ταγίπ  
Ερντογάν, που ήρθε μόλις μια ημέρα πριν από 
την επίσκεψη, ήταν μια προσπάθεια της Τουρκί-
ας να «αποκοιμίσει» την ελληνική πλευρά, αλλά 
και να δημιουργήσει την εντύπωση ότι υπάρ-
χει ένα αυστηρά διμερές πλαίσιο, στο οποίο 
Αθήνα και Αγκυρα συζητούν εφ’ όλης της ύλης. 

Οταν η πρόκληση ήρθε με τη μορφή της 
αναφοράς του Μ. Τσαβούσογλου σε «τουρκι-
κή μειονότητα» στη Θράκη, ο Ν. Δένδιας απο-
φάσισε -όπως είχε συνεννοηθεί με τον πρω-
θυπουργό, με τον οποίο βρισκόταν σε συνεχή 
επικοινωνία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης- 
να απαντήσει εφ’ όλης της ύλης, κάτι που αιφ-
νιδίασε τον Τούρκο ομόλογό του, που αντέ-
δρασε με αμηχανία και εκνευρισμό. Η Αθήνα, 
η οποία στη συνάντηση αυτή ξεκαθάρισε με 
τον πιο απόλυτο τρόπο τη στάση της, εστιάζει 
πλέον στις επόμενες κινήσεις της Αγκυρας και 
στην τουρκική αντίδραση σε ό,τι αφορά τόσο 
τις διμερείς σχέσεις όσο και το Κυπριακό (για 
τη Μεγάλη Εβδομάδα είναι προγραμματισμέ-
νη η άτυπη πενταμερής). 

Η αποφασιστικότητα με την οποία απάντη-
σε ο Ν. Δένδιας στις προκλήσεις του Μ. Τσα-
βούσογλου στις κοινές δηλώσεις δεν ήταν πά-
ντως έμπνευση της στιγμής. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες από διπλωματικές πηγές, τόσο η πα-
ρέμβασή του στη συνέντευξη Τύπου όσο και η 
απάντησή του σε αυτά που είπε όταν ξαναπήρε 
τον λόγο ο Τσαβούσογλου (κάτι εντελώς ασυ-
νήθιστο σε τέτοιες συναντήσεις) ήταν μελετη-
μένες, με τις φράσεις προσεκτικά επιλεγμένες, 
κάτι που έδειχνε καλή προετοιμασία. 

Στο Μαξίμου
Στην πραγματικότητα, ο υπουργός Εξωτερικών 
είχε συζητήσει το θέμα αυτό και με τον πρωθυ-
πουργό, στη συνάντηση που είχαν οι δύο άν-
δρες την Τετάρτη στο Μαξίμου. Εκεί, σύμφωνα 
με πληροφορίες, συμφωνήθηκε ότι ο υπουργός 
Εξωτερικών θα απαντούσε με δυναμικό τρόπο 
σε οποιαδήποτε πρόκληση από την άλλη πλευ-
ρά, αλλά και ότι θα έθετε στην παρέμβασή του 
και όλο το πλέγμα των θεμάτων και των τουρ-
κικών ενεργειών που έχουν προκαλέσει μεγά-
λη ενόχληση στην Ελλάδα τους τελευταίους 
μήνες. Τόσο στο Μαξίμου όσο και στο υπουρ-
γείο Εξωτερικών είχαν καταλήξει στο συμπέρα-
σμα πως όλα αυτά που συνέβησαν από τον Φε-
βρουάριο του 2020 δεν ήταν δυνατόν να μην 
μπουν στο τραπέζι από την ελληνική πλευρά, 
και έτσι και έγινε. Ο Ν. Δένδιας έθεσε τα ζητή-
ματα των παραβιάσεων, της εργαλειοποίησης 
του μεταναστευτικού, του τουρκολιβυκού μνη-
μονίου και της αμφισβήτησης των ελληνικών 
κυριαρχικών δικαιωμάτων τόσο στη συνάντη-

Τα σενάρια
της επόμενης 
ημέρας ΔΙΆΣΚΕΨΗ όλων 

των κρατών 
της ανατολικής 
Μεσογείου για 
τον καθορισμό 
των θαλάσσιων 
ζωνών πρότεινε 
εκ νέου ο Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν στη 
συνάντησή του με 
τον Νίκο Δένδια

ΟΤΆΝ ο Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου 
προχώρησε στην 
πρόκληση με την 
αναφορά του 
σε «τουρκική 
μειονότητα» στη 
Θράκη, ο Νίκος 
Δένδιας αποφάσισε 
να απαντήσει εφ’ 
όλης της ύλης


