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ρισμό των θαλάσσιων ζωνών. Από την πλευρά της, η ελληνική 
κυβέρνηση πήγε στην Αγκυρα έχοντας και τη βούληση για την 
προώθηση μιας θετικής ατζέντας στις σχέσεις των δύο χωρών 
και ενός φάσματος συνεργασίας, ιδιαίτερα στον οικονομικό και 
εμπορικό τομέα, που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εμπέδω-
ση θετικού κλίματος. Αξίζει να σημειωθεί, πως η ελληνική πλευ-
ρά, διά του υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για την Οικο-
νομική Διπλωματία, Κώστα Φραγκογιάννη, πρότεινε 15 σημεία 
συνεργασίας στον οικονομικό τομέα, που έγιναν δεκτά από την 
τουρκική πλευρά, η οποία πρότεινε ακόμη οκτώ σημεία. Σύνδε-
σμος του κ. Φραγκογιάννη από την πλευρά της Τουρκίας ορί-
στηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών της γείτονος Σεντάτ Ονάλ και 
σύντομα θα υπάρξουν σχετικές follow up συναντήσεις.

Το κυρίαρχο ερώτημα είναι πλέον η επόμενη ημέρα στις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις. Κι εδώ η Αθήνα εργάζεται πάνω σε δύο 
βασικά σενάρια. Το πρώτο είναι η κρίση που εκδηλώθηκε ανοι-
χτά στη διάρκεια της επίσκεψης στην Αγκυρα να λειτουργήσει 
εκτονωτικά στις διμερείς σχέσεις, στις οποίες συσσωρευόταν 
για πολλούς μήνες ένταση. Παρά τα αρνητικά δημοσιεύματα 
και την εικόνα πανικού που καλλιέργησαν τα τουρκικά ΜΜΕ, 
οι πρώτες  αντιδράσεις από την 
πλευρά της Τουρκίας ήταν συ-
γκρατημένες και μάλλον αμήχα-
νες, όπως αμήχανη ήταν και η 
αντίδραση του Ερντογάν, που εί-
δε στο «μπρα ντε φερ» ότι ο Τσα-
βούσογλου έβαλε τον Δένδια στη 
θέση του, ενώ στην πραγματικό-
τητα συνέβη το ακριβώς αντίθε-
το. Εμπειροι διπλωμάτες επιση-
μαίνουν ότι στις κοινές δηλώσεις 
ο Τσαβούσογλου εκφράστηκε 
υπέρ της συνέχισης των διερευνητικών επαφών. Αν αυτό εξα-
κολουθεί να ισχύει, τότε οι Τούρκοι θα πρέπει να προτείνουν, 
μάλλον σύντομα, ημερομηνίες στην Αθήνα, αλλά και να βολι-
δοσκοπήσουν την πιθανότητα επίσκεψης του Τσαβούσογλου 
στη χώρα μας, καθώς του απηύθυνε πρόσκληση ο Ν. Δένδιας. 

Το αρνητικό σενάριο που εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση εί-
ναι ότι πιθανόν η Τουρκία να επιλέξει την περιχαράκωση και 
να επανακάμψει στην τακτική των προκλήσεων, τις οποίες άλ-
λωστε φραστικά ουδέποτε εγκατέλειψε. Σε αυτήν την περίπτω-

ση με τον Τσαβούσογλου όσο και σε εκείνη με 
τον Ερντογάν. Διπλωματικές πηγές λένε πως η 
Αθήνα δεν μπορούσε να αφήσει αυτά τα θέ-
ματα στην άκρη. 

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως αυτή η από-
φαση ελήφθη συνυπολογίζοντας και τις γενικό-
τερες διπλωματικές εξελίξεις και την πορεία των 
σχέσεων της Τουρκίας με ισχυρούς διεθνείς πα-
ράγοντες, όπως οι ΗΠΑ, η Ε.Ε. και η Ρωσία, και 
θεωρήθηκε πως η πολύ δύσκολη θέση στην 
οποία βρίσκεται ο Ερντογάν και κυρίως οι αρ-
νητικές προοπτικές για την αποκατάσταση των 
σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ καθιστούσαν 
πιο δύσκολο το σενάριο μιας τουρκικής υπερ-
αντίδρασης. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι καθό-
λου τυχαίο ότι ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών 
συνάντησε τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα 
μόλις δύο ημέρες πριν μεταβεί στην Αγκυρα.

Συνεχής επικοινωνία
Ωστόσο, και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, 
ο Ν. Δένδιας ήταν σε συνεχή επικοινωνία με 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο μίλη-
σε τηλεφωνικά τέσσερις φορές, πριν και μετά 
τη συνάντηση με τον Ερντογάν, αλλά και πριν 
και μετά τη συνάντηση με τον Τσαβούσογλου, 
ενώ ο υπουργός Εξωτερικών, που επέστρεψε 
στην Αθήνα το βράδυ της Πέμπτης, πήγε στο 
Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να ενημερώσει και 
διά ζώσης τον πρωθυπουργό για τη συνάντη-
ση με τον Ερντογάν. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, αν και στη συνά-
ντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο ετέθησαν και 
από τις δύο πλευρές όλα τα ζητήματα, το κλίμα 
ήταν καλό, παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν επα-
νέφερε την κατηγορία ότι η Ελλάδα προστατεύ-
ει τους γκιουλενιστές. Πρότεινε επίσης εκ νέου 
τη διεξαγωγή μιας διάσκεψης όλων των κρα-
τών της ανατολικής Μεσογείου για τον καθο-

ση, οι διμερείς σχέσεις και οι διερευνητικές θα 
«παγώσουν» και δεν θα πρέπει να αποκλείεται 
το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ροές προς τα 
νησιά και να ξανακάνουν την εμφάνισή τους 
στην ανατολική Μεσόγειο τουρκικά ερευνη-
τικά και γεωτρύπανα. Οσο, πάντως, δεν ξε-
καθαρίζει το τοπίο στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκί-
ας (και αυτό δεν προβλέπεται να γίνει σύντο-
μα), δύσκολα η Αγκυρα, που θέλει να αποκα-

ταστήσει τις σχέσεις με τη Δύ-
ση και την Ε.Ε., θα επιστρέψει 
σε τέτοιες πρακτικές. 

Σε κάθε περίπτωση, πά-
ντως, η άτυπη πενταμερής 
για το Κυπριακό, που θα διε-
ξαχθεί στη Γενεύη από τις 27 
έως τις 29 Απριλίου, θα είναι 
το crash test και για τη στά-
ση της Τουρκίας στα ελληνο-
τουρκικά. Αλλωστε, στην πε-
νταμερή θα συμμετάσχουν 

και οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, 
Ν. Δένδιας και Μ. Τσαβούσογλου, και θα 
έχουν την ευκαιρία ή για ένα νέο γύρο αντι-
παράθεσης ή για την ουσιαστική επανεκκίνη-
ση των διμερών σχέσεων. Πάντως, και στην 
πενταμερή το κλίμα θα είναι βαρύ με ευθύ-
νη της Τουρκίας και οι προσδοκίες ακόμα μι-
κρότερες από ό,τι ήταν πριν από την επίσκε-
ψη Δένδια στην Αγκυρα.

«Οι κόκκινες γραμμές μας είναι εθνικές.
Η Ελλάδα λέει τα ίδια και μέσα και έξω»
 «O ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κατά τις 
κοινές δηλώσεις του με τον Τούρκο ομόλογό του, 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ανέδειξε με τρόπο σα-
φή και αποφασιστικό τις ελληνικές θέσεις και έθε-
σε στο τραπέζι με επιτακτικό τρόπο τις τουρκικές προ-
κλήσεις και τις μονομερείς διεκδικήσεις της Αγκυρας. 
Κάποιους μπορεί να εξέπληξε. Τόσο στο εσωτερι-
κό όσο και στο εξωτερικό. Η Ελλάδα, όμως, λέει τα 
ίδια και μέσα και έξω. Οι εντολές του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι μιλάμε την ίδια 
γλώσσα, τη γλώσσα της αλήθειας παντού, διεκδι-
κούμε το δίκαιό μας με σοβαρότητα και ευπρέπεια.  
Θέλουμε και επιδιώκουμε πάντοτε τον διάλογο, αλ-
λά δεν υποχωρούμε από τις κόκκινες γραμμές μας.  
Και στις προκλήσεις, απαντάμε. 
Το ίδιο έκανε και ο υπουργός Εξωτερικών στην Αγκυρα.  
Σηματοδότησε ότι η βάση για την εξομάλυνση των ελ-
ληνοτουρκικών σχέσεων θα πρέπει να είναι ο διάλο-
γος και η αλήθεια. Στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέ-
σεων, η κυβέρνηση δεν επιδίδεται σε ένα παιχνίδι πα-
τριωτικών εντυπώσεων για εσωτερική κατανάλωση. Εί-
ναι μία δύσκολη διπλωματική και πολιτική μάχη την 
οποία δίνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Η Τουρκία οφείλει να αποδείξει έμπρακτα ότι επιθυ-
μεί έναν ειλικρινή διάλογο. Η Ελλάδα δεν λέει άλλα πί-
σω από κλειστές πόρτες και άλλα μπροστά στις κάμερες.  
Οι κόκκινες γραμμές μας είναι εθνικές. Κι αυτό το μήνυ-
μα έφτασε στον παραλήπτη του».
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o πρέσβης
Δεν είναι καθόλου 
τυχαίο ότι ο υπουργός 
Εξωτερικών συνάντησε 
τον Αμερικανό πρέσβη 
στην Αθήνα μόλις δύο 
ημέρες πριν μεταβεί 
στην Αγκυρα

ενημέρωση
Κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης, ο Νίκος 
Δένδιας ήταν σε συνεχή 
επικοινωνία με τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη, 
με τον οποίο μίλησε 
τηλεφωνικά τέσσερις 
φορές

H παρέμβαση Δένδια 
στη συνέντευξη Tύπου ήταν 
μελετημένη, με τις φράσεις 
προσεκτικά επιλεγμένες, κάτι 
που έδειχνε καλή προετοιμασία


