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Σε επαγρύπνηση η Αθήνα

Κυριάκος Μητσοτάκης
και Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν κατά τη
συνάντηση που είχαν
στις Βρυξέλλες

Στα νερά Σ
της Κύπρου
κρίνεται
το ήρεμο
καλοκαίρι

Του Παναγή Γαλιατσάτου
p.galiatsatos@realnews.gr

Προειδοποίηση Μητσοτάκη προς τον
Ερντογάν ότι η Ελλάδα δεν θα μείνει
αδιάφορη αν η Τουρκία ξαναρχίσει
τις προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ

την περιοχή γύρω από την κυπριακή ΑΟΖ
θα κριθεί αν θα έχουμε το ήρεμο καλοκαίρι στο οποίο συμφώνησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντηση που είχαν στο περιθώριο
της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Η Αθήνα λαμβάνει πολύ σοβαρά υπ’ όψιν
τόσο την ανακοίνωση του ίδιου του Ερντογάν ότι θα πάει στα Κατεχόμενα για τις εκδηλώσεις για την 20ή επέτειο της εισβολής όσο και τις εξαγγελίες του υπουργού
Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ ότι το «Υavuz»
θα πλεύσει σύντομα στην ανατολική Μεσόγειο για νέες γεωτρήσεις. Λαμβάνει επίσης υπ’ όψιν την προσπάθεια του κατοχικού καθεστώτος να αλλάξει τα δεδομένα στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, ενώ
δεν αγνοεί πως η πρόθεση του γενικού γραμματέα
του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, παρά το πρόσφατο ναυάγιο της Γενεύης,
να κρατήσει τη διαδικασία ζωντανή μπορεί να
περιπλέξει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
Το Κυπριακό και οι
τουρκικές προκλήσεις
στην κυπριακή ΑΟΖ ετέθησαν στην κατ’ ιδίαν συνάντηση

που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.
Hταν μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το αμέσως επόμενο θέμα στη συνομιλία, αφού συμφωνήθηκε και από τις
δύο πλευρές ένα «ήρεμο καλοκαίρι» στα ελληνοτουρκικά.
Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι
η Ελλάδα δεν θα παραμείνει αδιάφορη, ούτε θα κάνει ότι
κοιτάει αλλού σε περίπτωση που η Τουρκία ξαναρχίσει τις
προκλήσεις στην Κύπρο. Ο Ερντογάν έλαβε το μήνυμα και
το ζητούμενο για την Αθήνα τώρα είναι πώς θα το αξιολογήσει. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι καθόλου τυχαίο πως
ένα από τα πρώτα τηλεφωνήματα που έκανε ο
πρωθυπουργός επιστρέφοντας στην Αθήνα
ήταν στον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, τον οποίο ενημέρωσε για το περιεχόμενο των συνομιλιών του με τον Ερντογάν.
Οι τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή
ΑΟΖ αλλά και το Κυπριακό θα βρεθούν στην
επικαιρότητα ήδη από την ερχομένη εβδομάδα,
καθώς θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής
της Ε.Ε., που θα έχει στην ατζέντα
τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ειδικά σε ό,τι αφορά την Κύπρο,
το προσχέδιο συμπερασμάτων
χρήζει βελτίωσης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη μια
νέα προσπάθεια του γενιΕνα από τα πρώτα
τηλεφωνήματα που
έκανε ο πρωθυπουργός
επιστρέφοντας στην Αθήνα
ήταν στον Κύπριο Πρόεδρο
Νίκο Αναστασιάδη
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Ελιγμός
Στην Αθήνα εκτιμούν πως, στο πλαίσιο του
«πραγματισμού» που επιδεικνύει η Αγκυρα, οι
Τούρκοι θα αποφύγουν να ωθήσουν τα πράγματα στα άκρα και σε ό,τι αφορά την κυπριακή
ΑΟΖ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αντι-

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια
νέα προσπάθεια του γενικού
γραμματέα του ΟΗΕ
με σκοπό τη σύγκληση μιας
ακόμα άτυπης πενταμερούς
λαμβάνονται, ωστόσο, πως αυτός ο πραγματισμός δεν βασίζεται σε κάποια ειλικρινή επιθυμία της τουρκικής ηγεσίας για επίλυση των
προβλημάτων, αλλά αποτελεί ελιγμό που σκοπό έχει να εξομαλύνει τις σχέσεις της Τουρκίας
με τις ΗΠΑ και την Ε.Ε. και να διευκολύνει την
επιστροφή των επενδυτών και των κεφαλαίων
στη χειμαζόμενη τουρκική οικονομία. Κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι η τουρκική θεώρηση δεν έχει αλλάξει, πως η επιδίωξη να καταστεί η Τουρκία ηγεμονική δύναμη στην ανατολική Μεσόγειο επίσης δεν έχει αλλάξει και
ότι αυτό που παρακολουθούμε είναι μια πρόσκαιρη αναδίπλωση. Ενδεικτικό τούτου είναι
πως, παρότι στην κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον
πρωθυπουργό συμφωνήθηκε η επανέναρξη
των διερευνητικών επαφών, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ερντογάν δεν έδειξε καμία διάθεση να υπάρξει από κοινού προσφυγή σε διεθνή διαιτησία ή δικαστήριο στην πολύ πιθανή περίπτωση που οι δύο πλευρές δεν
μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι
ίδιες πληροφορίες λένε πως θέλησε να θέσει
πάλι θέμα μειονότητας, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τον άφησε να συνεχίσει, επισημαίνοντάς του πως αυτά είναι εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδας.
Πάντως, ο Τούρκος Πρόεδρος δεν ήταν εριστικός σε αυτή τη συνάντηση και έδειχνε και
αυτός προσανατολισμένος στην προώθηση
της θετικής ατζέντας και της ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων. Στη συνάντηση
Μητσοτάκη - Ερντογάν συζητήθηκαν, άλλωστε,
και τα μέτρα που έχουν συμφωνήσει οι υφυπουργοί Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης
και Σεντάτ Ονάλ, και η εκτίμηση είναι πως κάποια από αυτά είναι ώριμα για υλοποίηση και
θα έπρεπε να μπουν μπροστά.
Η Αθήνα θεωρεί πως αυτό, σε συνδυασμό
με την ανάγκη του Τούρκου Προέδρου για μια
περίοδο ηρεμίας ώστε να ανορθώσει την οικονομία της χώρας του, μπορεί να παίξει ρόλο σε μια βελτίωση του κλίματος.
Ο πάγος ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Ερντογάν μπορεί να έλιωσε και είναι πιθανόν να τα
ξαναπούν τον Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όμως οι διαφορές ανάμεσα στις
δύο πλευρές παραμένουν.

οικονομία της δοκιμάζεται, πρέπει να αποφύγει τις οποιεσδήποτε προκλήσεις στην ανατολική Μεσόγειο, ανάλογες με εκείνες που εκδηλώθηκαν το καλοκαίρι του 2020. Κανείς (ούτε το Βερολίνο, ούτε οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι,
ούτε οι ΗΠΑ) δεν πρόκειται να ανεχθεί τέτοιες
προκλήσεις στο μέλλον.
Εάν η Τουρκία επιθυμεί να έχει τη
στήριξη της Γερμανίας ώστε να αποφευχθούν κυρώσεις και στο μέλλον,
αλλά και να προωθηθεί η θετική ατζέντα, τότε πρέπει να επιδείξει εποικοδομητική στάση για την επίλυση του
Κυπριακού. Κινήσεις που προσβάλλουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ανοίγουν θέματα στην Αμμόχωστο και
οδηγούν σε λύση δύο κρατών δεν
μπορούν ούτε και αυτές να γίνουν
αποδεκτές.
Βέβαια, από τουρκικής πλευράς
και πάλι παίχτηκε το χαρτί του μεταναστευτικού. Η Τουρκία αισθάνεται αδικημένη από τη στάση των Ευρωπαίων,
φιλοξενώντας στη χώρα περίπου 4 εκατομμύρια πρόσφυγες, με την Ελλάδα να έχει κλείσει
οποιαδήποτε πρόσβαση προς την Ευρώπη, ενώ
την ίδια ώρα η Αγκυρα ζητά και επιπλέον χρηματοδότηση στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας
για το προσφυγικό-μεταναστευτικό.
Η καγκελάριος Μέρκελ κατανοεί σε μεγάλο
βαθμό τις αιτιάσεις της Αγκυρας, έχοντας δηλώσει πολλές φορές δημόσια πως η Τουρκία επιτελεί σπουδαίο έργο σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Το Βερολίνο συμφωνεί στο ότι χρειάζεται μια νέα συμφωνία για το ζήτημα αυτό
με την Τουρκία. Και η Ελλάδα, υπό προϋποθέσεις, συμφωνεί.
Ωστόσο, και εδώ, για να προχωρήσουν τα
ζητήματα αυτά με την Τουρκία και να συζητηθούν σοβαρά τα θέματα και του μεταναστευτικού και της τελωνειακής ένωσης που ζητά η
τουρκική κυβέρνηση, πρέπει η Αγκυρα να δείξει μια διαφορετική συμπεριφορά. Οπως λέγεται, «η πολιτική των κανονιοφόρων πρέπει να
τελειώσει οριστικά».
Δεν γίνεται η Αγκυρα να απειλεί και στρατιωτικά μέλη της Ε.Ε., να υβρίζει ανοιχτά ηγέτες της,
όπως ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν,
να συμμετέχει σε συγκρούσεις από τη Λιβύη
έως το Αζερμπαϊτζάν και την ίδια ώρα να επιθυμεί πρόοδο στη σχέση της με την Ε.Ε. Αυτό
είναι το μήνυμα που εστάλη στον Ερντογάν όχι
μόνο από τη Μέρκελ, αλλά και από τον Πρόεδρο της Γαλλίας.
Με άλλα λόγια, το μήνυμα ήταν το εξής: Εάν
θέλετε τα θέματά σας να προχωρήσουν
και να γίνει μια νέα αρχή στην
επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής, αφήστε οριστικά την
επιθετική εξωτερική πολιτική
και την ανάλογη ρητορική.
Βέβαια, το ποια ήταν
η απάντηση του Προέδρου Ερντογάν δεν
έχει ξεκαθαριστεί. Ούτε το εάν προτίθεται
για ένα διάστημα να
ρίξει τους τόνους και
αργότερα να επιστρέψει στα ίδια
προκλητικά μονοπάτια.
Πάντως, η περασμένη Δευτέρα στις Βρυξέλλες
ήταν μια ημέρα κατά την
οποία ο Τούρκος Πρόεδρος
δέχθηκε πολλές πιέσεις από διάφορες πλευρές και του κατέστη σαφές ότι η μέχρι σήμερα
πολιτική του έχει οδηγήσει σε
αδιέξοδο τη χώρα του.

«Η πολιτική
των κανονιοφόρων
πρέπει να
τελειώσει οριστικά»
Του Παντελή Βαλασόπουλου
Ανταπόκριση, Βερολίνο

Το μήνυμα της
Αγκελα Μέρκελ
και του Εμανουέλ
Μακρόν προς τον
Τούρκο Πρόεδρο

Την περασμένη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σειρά συναντήσεων με άλλους ηγέτες στο περιθώριο της
Συνόδου του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και με τη
Γερμανίδα καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ.
Μια συνάντηση που αργότερα σχολιάστηκε από τον εκπρόσωπο της καγκελαρίας,
Στέφεν Ζάιμπερτ, με μια πολύ σύντομη ανάρτηση στο Τwitter, στην οποία αναφερόταν πως
οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις σχέσεις Ε.Ε. Τουρκίας ενόψει και της Συνόδου Κορυφής,
αλλά και για το Κυπριακό και τις προσπάθειες
επίλυσής του από τον ΟΗΕ.
Δηλαδή, το Κυπριακό αναφέρθηκε από την
καγκελαρία ως δεύτερο κορυφαίο θέμα της συζήτησης μεταξύ Μέρκελ - Ερντογάν, το οποίο
συνδυάστηκε με τις σχέσεις Ε.Ε. - Τουρκίας.
Είναι φανερό πως το Βερολίνο ήθελε να τονίσει σε αυτή τη χρονική περίοδο τη σημασία
που δίνει στο Κυπριακό και το πώς αυτό αφορά την πρόοδο των σχέσεων με την Τουρκία.
Τόσο η καγκελαρία όσο και το υπουργείο
Εξωτερικών στο Βερολίνο έχουν τονίσει πως
δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή η πρόταση της
Τουρκίας για δύο ξεχωριστές κρατικές οντότητες στην Κύπρο, ότι πρέπει να γίνουν σεβαστά
τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και ότι δεν πρέπει να
υπάρξουν άλλες προκλήσεις στην Αμμόχωστο.
Αυτό ήταν και το μήνυμα που μετέφερε η καγκελάριος Μέρκελ στον Τούρκο Πρόεδρο. Οτι,
δηλαδή, η Τουρκία έχει εισέλθει σε
φάση αποκλιμάκωσης και διαλόγου με την Ελλάδα, γεγονός που
είναι ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει και της Συνόδου Κορυφής που θα ασχοληθεί με
τα θέματα της Τουρκίας.
Ο διάλογος, ωστόσο,
αυτός πρέπει κάποια
στιγμή να αποδώσει
καρπούς και κυρίως
-σύμφωνα με το Βερολίνο- να οδηγήσει στην επίλυση
των ανοιχτών θεμάτων, μέσω είτε του Διεθνούς
Δικαστηρίου της
Χάγης είτε του Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας στο
Αμβούργο.
Εάν η Τουρκία επιθυμεί την
H Γερμανίδα
πρόοδο της θετικής ατζέντας με
καγκελάριος
τους Ευρωπαίους και μάλιστα σε
Αγκελα Μέρκελ
μια περίοδο κατά την οποία η
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Σε επαγρύπνηση η Αθήνα
κού γραμματέα του ΟΗΕ με σκοπό τη σύγκληση μιας ακόμα άτυπης πενταμερούς, πιθανότατα με ορίζοντα τον Σεπτέμβριο και τη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ, στην οποία όλοι οι σημαντικοί παίκτες θα είναι παρόντες. Ο Αντ. Γκουτέρες θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα στις
Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο
Κορυφής. Ταυτόχρονα, η ειδική απεσταλμένη
του, Τζέιν Χολ Λουτ, θα επισκεφθεί στις 22 του
μηνός τα κατεχόμενα για να συναντήσει τον Ερσίν Τατάρ. Είναι προφανές πως αυτό που θα
συζητήσουν είναι το διχοτομικό πλαίσιο έξι σημείων που κατέθεσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης
στη Γενεύη, το οποίο απορρίπτεται χωρίς συζήτηση από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ε.Ε.
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Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

T

ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης και
25ης Ιουνίου δεν θα ταράξει τα νερά
στις σχέσεις Ε.Ε.-Τουρκίας και με μια σειρά προβλέψεων στο υπό διαμόρφωση κείμενο των συμπερασμάτων αναμένεται να υποστηρίξει την πολιτική προσέγγισης υπό όρους
που έθεσε η Ελλάδα τους τελευταίους μήνες και
σχηματοποιήθηκε δημόσια μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου
του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

σαββατο 19 ioynιου 2021

Στρατηγική «ετοιμότητα»
τες και κυρίως με τους τρεις στόχους της Ελλάδας και της Ε.Ε. που είναι:
α) βιώσιμη αποκλιμάκωση, β) πρόοδος στο Κυπριακό βάσει των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, γ) πρόοδος
επί της κατάστασης στην Τουρκία σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη Δημοκρατία.
Αναλυτικά το κείμενο που έχει στα χέρια της η «R» αναφέρει τα εξής:
«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανήλθε στην κατάσταση που επικρατεί στην
ανατολική Μεσόγειο και στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης με την Τουρκία, όπως συμφωνήθηκε τον Μάρτιο, και υπενθύμισε το στρατηγικό ενδιαφέρον της Ε.Ε. για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην ανατολική Μεσόγειο και για την ανάπτυξη συνεργατικής και αμοιβαίας ευεργετικής σχέσης με την Τουρκία. Χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση
στην ανατολική Μεσόγειο».
«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την ετοιμότητα της Ε.Ε. να συνεργαστεί με την Τουρκία με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο
για την ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίστηκαν τον Μάρτιο και σε προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».
«Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνει την έναρξη εργασιών σε τεχνικό επίπεδο για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης Ε.Ε.-Τουρκίας και
υπενθυμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των τρεχουσών δυσκολιών κατά

από τις Βρυξέλλες, μετά τη συνάντηση με τον
Ερντογάν, ότι η Ελλάδα επιθυμεί συνεργασία
με την Τουρκία στο μεταναστευτικό, αρκεί να
μην υπάρχουν εντάσεις τύπου Μαρτίου 2020.
Σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία θα μπορούσε να
δείξει καλή θέληση υποδεχόμενη 1.450 μετανάστες για τους οποίους τα ελληνικά δικαστήρια
έχουν αμετάκλητα αποφανθεί ότι δεν δικαιούνται άσυλο. Επιπλέον, η Ε.Ε. σημειώνει ότι «το
κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα
στην Τουρκία παραμένουν βασικό μέλημα. Ο
διάλογος για τέτοια θέματα παραμένει αναπόσπαστο μέρος της σχέσης Ε.Ε.-Τουρκίας».

Το Κυπριακό
Τέλος, για την Κύπρο «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
υπενθυμίζει τα προηγούμενα συμπεράσματά
του και παραμένει πλήρως δεσμευμένο για την
ολοκληρωμένη επίλυση του κυπριακού προβλήματος σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Οι αστερίσκοι
των «27» για
την Τουρκία
Ποιες είναι οι
προθέσεις του
Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου,
σύμφωνα με
το προσχέδιο
του κειμένου των
συμπερασμάτων

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με προσχέδιο του
κειμένου των συμπερασμάτων, το οποίο βρίσκεται για περαιτέρω επεξεργασία στα χέρια
των διπλωματών των κρατών-μελών και περιήλθε σε γνώση της Realnews, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να υπενθυμίσει το «στρατηγικό ενδιαφέρον της Ε.Ε. για ένα σταθερό και
ασφαλές περιβάλλον στην ανατολική Μεσόγειο», να χαιρετίσει «τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση» και να επαναλάβει «την ετοιμότητα
της Ε.Ε. να συνεργαστεί με την Τουρκία με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο για
την ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους
τομείς κοινού ενδιαφέροντος, υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίστηκαν τον
Μάρτιο και σε προηγούμενα συμπεράσματα
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Οι στόχοι
Η υπόμνηση των πολύ αναλυτικών συμπερασμάτων του Μαρτίου συνδέει τις όποιες πολιτικές επιλογές με τη λίστα των βασικών και
επεξηγηματικών όρων που είχαν θέσει οι ηγέ-

την εφαρμογή της τελωνειακής ένωσης». Αυτό σημαίνει ότι ο εκσυγχρονισμός (το να ανοίξει η τελωνειακή ένωση με την Τουρκία όσον αφορά
τις υπηρεσίες και τις δημόσιες συμβάσεις) δεν είναι λευκή επιταγή, αλλά
προϋποθέτει την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, έστω και έμμεσα, με το άνοιγμα λιμανιών και αεροδρομίων σε κυπριακά πλοία και
αεροπλάνα (πρωτόκολλο της Αγκυρας).
«Σημειώνει, επίσης, τις προπαρασκευαστικές εργασίες για διάλογο υψηλού επιπέδου με την Τουρκία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως
δημόσια υγεία, κλίμα, αντιτρομοκρατία και περιφερειακά θέματα». Η συγκεκριμένη διαδικασία χαρακτηρίζεται από διπλωματικούς κύκλους ως
«ανέξοδη και ευκταία», καθώς η Τουρκία θα εμπλακεί σε συζητήσεις που
θα την πιέσουν να επανέλθει στον δρόμο της Δύσης σε πρακτικά θέματα και να δημιουργηθεί μια δυναμική διαλόγου που θα έχει διάχυση στη
συνέχεια και στα ελληνοτουρκικά (συζητήσεις με καλή πίστη, όπως αναφέρει στην «R» Ευρωπαίος διπλωμάτης).
Σε σχέση με το μεταναστευτικό, στο ίδιο κείμενο, η Ε.Ε. των «27» αναφέρει επίσης σε παρένθεση (που σημαίνει υπό συζήτηση) ότι «σχετικά
με την κατάσταση των Σύρων προσφύγων στην Τουρκία, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο σημειώνει την πρόταση της Κομισιόν για συνέχιση της χρηματοδότησης για τους Σύρους πρόσφυγες, αλλά και τη δημιουργία κοινοτήτων υποδοχής στην Τουρκία, στην Ιορδανία και στον Λίβανο και ζητεί την ταχεία έγκρισή της».
Υπενθυμίζεται ότι ανώτατη ελληνική κυβερνητική πηγή είχε δηλώσει

Εκφράζει τη λύπη του που η άτυπη συνάντηση στη Γενεύη, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων
Εθνών, δεν άνοιξε τον δρόμο για την επανάληψη των επίσημων διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη στήριξη της διαδικασίας».
Στο ίδιο μήκος κύματος, αντίστοιχη φράση
περιλαμβάνεται και στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής Ε.Ε.-ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Τζο Μπάιντεν: «Αποφασίζουμε να συνεργαστούμε για βιώσιμη αποκλιμάκωση στην
ανατολική Μεσόγειο, όπου οι διαφορές πρέπει
να επιλυθούν μέσω διαλόγου με καλή πίστη και
σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Στόχος μας είναι μια συνεργασία και μια αμοιβαία επωφελής
σχέση με μια δημοκρατική Τουρκία».
Η επιλογή της φράσης, αλλά και η δυναμική των συζητήσεων Μπάιντεν - Ερντογάν ερμηνεύονται ως μια συνολική ευρωατλαντική προσπάθεια απαγκίστρωσης της Τουρκίας
από τον δρόμο που έχει επιλέξει τα τελευταία
τέσσερα χρόνια.
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«Δεν έσπασε ο πάγος»
Το παρασκήνιο
της συνάντησης
Μπάιντεν - Ερντογάν
στο περιθώριο της
Συνόδου του ΝΑΤΟ
στις Βρυξέλλες
Του ΘΑΝΑΣΗ Κ. ΤΣΙΤΣΑ
Ανταπόκριση, Ουάσιγκτον

Π

ροσωρινή «ανακωχή» για λόγους σκοπιμότητας αποφάσισαν οι Τζο Μπάιντεν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά
την πολυαναμενόμενη πρώτη τους συνάντηση
στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, που, όπως αναμενόταν, εξελίχθηκε χωρίς
να υπάρξει συμβιβασμός ή πρόοδος σε κανένα
σχεδόν από τα μεγάλα θέματα που «δηλητηριάζουν» τους δεσμούς μεταξύ των δύο συμμάχων
του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν εμφανώς συγκρατημένος στις δηλώσεις του, ενώ είναι
χαρακτηριστικό ότι ο Λευκός Οίκος -περιέργωςδεν εξέδωσε καν ανακοίνωση για τη συνάντηση. «Δεν υπήρχε χημεία με τον Μπάιντεν, ούτε
έσπασε ο πάγος», δήλωσε ένας ανώτατος δυτικός αξιωματούχος στην ιστοσελίδα Al-Monitor,
που καλύπτει την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Δυτικοί διπλωμάτες που παρευρέθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ επεσήμαναν ότι ο Ερντογάν είχε έναν ασυνήθιστα υποτονικό τόνο
καθ’ όλη τη διάρκεια των συναντήσεών του, δίνοντας διαβεβαιώσεις ότι η Τουρκία παραμένει
πιστός σύμμαχος του ΝΑΤΟ.
Ο Τούρκος Πρόεδρος προσπάθησε να παρουσιάσει τη συνάντηση ως επιτυχία, λέγοντας
σε δημοσιογράφους ότι προσκάλεσε τον Μπάιντεν στην Τουρκία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε πει ότι, μόλις το πρόγραμμά του το επιτρέψει,
θα πάει εκεί. Αλλά δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι
ο Ερντογάν τον είχε προσκαλέσει.

Oι S-400
Στη συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν δεν επιλύθηκαν φλέγοντα ζητήματα, όπως το θέμα των
ρωσικών πυραύλων S-400 και οι διαφορετικές
πολιτικές στη Συρία. Ωστόσο, διερευνήθηκαν οι
δυνατότητες συνεργασίας σε άλλα πεδία, όπως
το Αφγανιστάν, και έγιναν σαφείς οι «κόκκινες
γραμμές» κάθε πλευράς. Στην καλύτερη περίπτωση, πίσω από τα παρασκήνια, οι δύο ηγέτες
εξέφρασαν την επιθυμία να μην επιδεινώσουν
τις ήδη σημαντικές διαφορές τους. «Το πραγματικό ερώτημα είναι πόσο καιρό μπορεί να αντέξει αυτή η άνετη ισορροπία ψευδαίσθησης και
δυσλειτουργίας», σχολίασε ο αναλυτής Τζον
Ντάνφορντ στη «Washington Post».
Η Aγκυρα επεδίωκε -και πήρε- μια καλή φωτογραφία και συνεχίζει να προσποιείται ότι υπάρχει κάποιου είδους θετική δυναμική. Αυτό είναι
κρίσιμης σημασίας για τον Τούρκο Πρόεδρο, ο
οποίος έχει αμβλύνει τις θέσεις του σε πολλά ζητήματα, καθώς παλεύει να επαναφέρει σε τροχιά ανάκαμψης την παραπαίουσα τουρκική οικονομία και να προσελκύσει ξένους επενδυτές,
οι οποίοι εγκαταλείπουν τη χώρα τα τελευταία
χρόνια. Ωστόσο, ο Eρντογάν έχει ακόμη σημαντικά χαρτιά να παίξει, όπως η συμμετοχή της
Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, η φιλοξενία εκατομμυρίων προσφύγων στο έδαφός της, αλλά και η
στρατιωτική παρουσία της στο Αφγανιστάν, το
οποίο θεωρείται προνομιακός χώρος της Αγκυρας. Μάλιστα, η Τουρκία προσφέρθηκε να ανα-

λάβει την προστασία του αεροδρομίου της Καμπούλ, όταν οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ
αποσυρθούν από τη χώρα της κεντρικής Ασίας.
Για τους Αμερικανούς αξιωματούχους που
χαράσσουν τη διπλωματική γραμμή των ΗΠΑ,
η Αγκυρα θα παραμείνει σύμμαχος του ΝΑΤΟ
στα χαρτιά, αλλά έχει από καιρό σταματήσει να
είναι εταίρος - και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα. Ο,τι κι αν συμβεί από εδώ και πέρα, η Αγκυρα έχει λάβει τις αποφάσεις της και
θα επιδιώξει την επίτευξη των δικών της στόχων, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει σύγκρουση με
τους συμμάχους της.
«Η πολιτική ελίτ στην Αγκυρα θεωρεί ότι η
Τουρκία είναι μεσογειακή δύναμη, ευρασιατική δύναμη και μουσουλμανική δύναμη. Και
η προσέγγιση με τη Μόσχα υπογραμμίζει την
αποφασιστικότητα της Αγκυρας να είναι ανεξάρτητος και ισχυρός παίκτης στην παγκόσμια
σκηνή από μόνη της», έγραψε στο «Politico» o
αναλυτής Στίβεν Κουκ. «Αυτό κάνει τη συζήτηση στο ΝΑΤΟ για το πώς να χειριστεί αυτόν τον
ενοχλητικό σύμμαχο τόσο περίπλοκη.
Οι σύμμαχοι καταλαβαίνουν την αξία της
Τουρκίας και θέλουν να τη διατηρήσουν στο
πλευρό τους, αλλά ο Ερντογάν φαίνεται να έχει
δύο σκέψεις για το αν το ΝΑΤΟ έχει σημασία για
την Τουρκία. Δεν θέλει να αποσυρθεί από αυτό, αλλά οι πράξεις του υποδηλώνουν ότι δεν
πιστεύει ότι μια διεθνής τάξη με επικεφαλής
την Αμερική ενισχύει τις τουρκικές φιλοδοξίες».

Για τους Αμερικανούς,
η Αγκυρα θα παραμείνει
σύμμαχος του ΝΑΤΟ στα
χαρτιά, αλλά έχει από καιρό
σταματήσει να είναι εταίρος
Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Τζ. Μπάιντεν φαίνεται ότι έχει αποφασίσει, αντί να κρύβει την προκλητική τουρκική συμπεριφορά κάτω
από το χαλί, όπως έχουν κάνει οι προηγούμενες
αμερικανικές κυβερνήσεις, να έχει μια διαφορετική προσέγγιση: να συνεργαστεί με τον Ερντογάν σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι
αυτά που αφορούν την ασφάλεια της Ουκρανίας και της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και το Αφγανιστάν. Μέχρι σήμερα ο κύριος σκοπός της
Αγκυρας ήταν να εκμεταλλευτεί τις σχέσεις της
με Μόσχα και Ουάσιγκτον, ώστε να δημιουργήσει συνθήκες δικής της, ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής. Ισορροπώντας μεταξύ Ρωσίας
και ΝΑΤΟ, η Τουρκία έδρεψε τους καρπούς και
από τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα, με τα οποία
συνεργαζόταν παράλληλα. Ωστόσο, η χρυσή περίοδος έλαβε τέλος, καθώς η Τουρκία πέρασε
τις «κόκκινες γραμμές» της Δύσης, εξαιτίας τόσο
των σχέσεών της με τη Ρωσία όσο και της επιθετικής πολιτικής της στην ανατολική Μεσόγειο.
Οι προκλήσεις που εγείρονται για τους συμμάχους της Τουρκίας είναι δομικού χαρακτήρα,
ωστόσο η διερεύνηση νέων πεδίων συνεργασίας, όπως είναι ο ρόλος της Τουρκίας στο Αφγανιστάν, μπορεί να συνδράμει στην αναθέρμανση
των σχέσεων της Τουρκίας με τη Δύση, αν και
ίσως χρειαστούν ισχυρότερες δομικές αλλαγές.
Οπως έχουν τα πράγματα, η Τουρκία έχει περισσότερο ανάγκη τις ΗΠΑ και όχι το αντίστροφο
και η τουρκική ηγεσία το αντιλαμβάνεται αυτό
ολοένα και περισσότερο.
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 Κώστας Υφαντής
Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
και ερευνητικός εταίρος στο ΙΔΙΣ

Η διαχείριση
της συγκυρίας

Εγκριτοι διεθνολόγοι
και καθηγητές
Διεθνών Σχέσεων αναλύουν
στην «R» τις προοπτικές
των ελληνοτουρκικών
σχέσεων

Παρεμβάσεις
Αν οι αναφορές των ΜΜΕ είναι ακριβείς, η συνάντηση του Ελληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο εξελίχθηκε όπως είχε εκτιμηθεί από τη συντριπτική πλειονότητα των δημοσιολογούντων. Με τη μικρή εξαίρεση όσων θεωρούν ότι κάθε επικοινωνία, σε οποιοδήποτε επίπεδο, μεταξύ Αθήνας και Αγκυρας είναι στη χειρότερη περίπτωση προδοσία και στην καλύτερη περίπτωση ανεπάρκεια των ελληνικών ελίτ, που είτε από αφέλεια είτε από μειωμένη αντίληψη
δεν βλέπουν τις παγίδες που στήνει η άλλη πλευρά, οι εκτιμήσεις ήταν συμβατές με τις προσδοκίες που… δεν είχαν καλλιεργηθεί, και ορθά. Ετσι, είναι μάλλον παράδοξη η προσπάθεια να βγουν συμπεράσματα πέρα και έξω από την πραγματικότητα. Οι δηλώσεις ήταν απολύτως κοινότοπες και δεν
κρύβουν τίποτε. Δεν υπάρχει σημειολογία που μας προσκαλεί να την ερμηνεύσουμε.
Η συνάντηση ήταν κάτι που ήθελε πολύ η Αγκυρα και που,
υπό προϋποθέσεις, η Αθήνα δεν είχε λόγο να απορρίψει. Πέρα από την προφανή σκοπιμότητα σε τακτικό επίπεδο της
ανάγκης να υπάρξει επικοινωνία στο ανώτερο δυνατό επίπεδο και για έναν ακόμη λόγο: Ηταν μια ευκαιρία για την Ελλάδα να εκπέμψει και σε αυτό το επίπεδο το μήνυμα ότι η εξομάλυνση των διμερών σχέσεων είναι συνάρτηση της τουρκικής συμπεριφοράς. Και ότι η στρατηγική της πίεσης δεν πρόκειται να έχει το παραμικρό αποτέλεσμα.
Για την Τουρκία, η συνάντηση, όπως και όλες οι διμερείς
επαφές που είχε ο Τούρκος Πρόεδρος στις Βρυξέλλες, είναι

μια προσπάθεια να διαχειριστεί μια όχι ιδιαίτερα θετική συγκυρία. Παρά τις μεγάλες διπλωματικές και στρατιωτικές «επενδύσεις» σε μια σειρά από μέτωπα, οι στρατηγικές επιδιώξεις
της Τουρκίας, που συγκροτούν τον αναθεωρητισμό της «Γαλάζιας Πατρίδας», δεν παρουσιάζουν ουσιαστική πρόοδο.
Οικονομία και εσωτερική πολιτική δεν βοηθούν επίσης. Ετσι,
βλέπουμε μια σχεδόν αγωνιώδη προσπάθεια της Αγκυρας να
αυτοσυστηθεί ως ένας «χρήσιμος» εταίρος και ένας κρίσιμος
περιφερειακός παράγοντας, προσφέροντας δώρα που στόχο
έχουν να δελεάσουν την Ουάσιγκτον και να κάνουν ελκυστική
την προοπτική ενός παζαριού εκτός του τιμωρητικού πλαισίου που έχουν διαμορφώσει η διοίκηση Μπάιντεν και το αμερικανικό Κογκρέσο.
Με δεδομένο ότι η αναδίπλωση της Αγκυρας τους τελευταίους επτά μήνες είναι τακτική και σε καμία περίπτωση δεν
αντανακλά μια απομάκρυνση από τις πάγιες αιτιάσεις της σε
Αιγαίο, ανατολική Μεσόγειο και Κυπριακό, η επόμενη ημέρα
αφορά τη διατήρηση της έντασης σε χαμηλά επίπεδα και την
προσεκτική οικοδόμηση ενός πλαισίου επικοινωνίας που είναι
σε κάθε περίπτωση απαραίτητο, έστω και για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μιας ακούσιας κλιμάκωσης.
Η επόμενη ημέρα δύσκολα θα έχει κάτι παραπάνω από τη
διαχείριση μιας κατάστασης όπου η καχυποψία είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Το ερώτημα είναι αν μια τέτοια διαχείριση
μπορεί να αποτελεί βιώσιμη επιλογή. Η απάντηση, όμως, περνά αποκλειστικά από την Αγκυρα.

Η ακτινογραφία
της συνάντησης
Του Θάνου Μωριάτη
th.moriatis@realnews.gr

Επιχειρώντας να αναθερμάνει τις σχέσεις με τη Δύση, η Τουρκία
χρειάστηκε να λάβει σχετικό πιστοποιητικό καλής διαγωγής από ένα
μέλος αυτής με το οποίο το περασμένο χρονικό διάστημα η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Και, ως προς αυτό, φαίνεται ότι πέτυχε
τον σκοπό της. Δεν είναι τυχαίο ότι την επομένη της συνάντησης του
Ελληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο είδε το φως της δημοσιότητας το προσχέδιο των συμπερασμάτων της επικείμενης ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής, όπου γίνεται λόγος για έναρξη διαπραγματεύσεων για την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης, που ενδιαφέρει σφόδρα την Αγκυρα.
Από τη συνάντηση των δύο ηγετών στις Βρυξέλλες, δύο πράγματα
πρέπει να συγκρατήσουμε. Πρώτον, ότι είναι καθοριστικό να συνομιλούν Μητσοτάκης - Ερντογάν, όσο συχνά απαιτείται, ακόμη και για να
προλαμβάνονται κρίσεις. Οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν παίξει ιστορικά σημαντικό ρόλο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ήδη από την εποχή Βενιζέλου - Κεμάλ. Σήμερα, δεδομένου του προσωποκεντρικού χαρακτήρα της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, μπορεί να αποδειχθεί
ιδιαίτερα χρήσιμη η αποκατάσταση των απευθείας διαύλων επικοινωνίας. Δεύτερον, το πάγωμα του χρόνου είναι βολικό για προφανείς λόγους, όπως η διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας, η προσέλκυση
τουριστών και η αμυντική μας θωράκιση.
Ενα από τα επόμενα βήματα θα ήταν και η σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας εντός του έτους, με την παρουσία των
δύο ηγετών.
Ομως, τα παραπάνω δεν είναι αρκετά, μιας και δεν ακουμπούν τον
πυρήνα των προβλημάτων μας με την Τουρκία, που είναι αφενός οι
αναθεωρητικές της βλέψεις, αφετέρου η διαδικασία/τρόπος επίλυσής
τους. Εφόσον εδραιωθεί η ύφεση της έντασης στο πεδίο, ελαττωθούν
οι λεκτικές προκλήσεις και αρχίσουν να υλοποιούνται ορισμένες από

Ω

ς τακτικό ελιγμό του Ερντογάν, ο οποίος στη συγκεκριμένη συγκυρία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, θεωρούν την ανάπαυλα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την υπόσχεση για «ήρεμο καλοκαίρι»
έγκριτοι διεθνολόγοι και καθηγητές Διεθνών
Σχέσεων, οι οποίοι γράφουν στη Realnews.

 Κωνσταντίνος Φίλης
Εκτελεστικός διευθυντής ΙΔΙΣ και αναλυτής
διεθνών θεμάτων του ANT1

Momentum

Ο Κώστας Υφαντής, ο Κωνσταντίνος Φίλης,
ο Πέτρος Λιάκουρας και ο Αθανάσιος Δρούγος αναλύουν τις προοπτικές των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν και εκτιμούν ότι από τη στάση
της Αγκυρας εφεξής θα κριθεί αν η αποκλιμάκωση θα συνεχιστεί.

τις 25 διμερείς συμφωνίες, απαιτείται ένα οδικός χάρτης, με προσεκτικά βήματα, που θα μπορούσε να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για
τη διεξαγωγή ενός διαλόγου με κανόνες και βάση στο Διεθνές Δίκαιο.
Ωστόσο, η γειτονική μας χώρα δεν αισθάνεται προσώρας κάποια πίεση για να συνηγορήσει υπέρ της έναρξης μιας διαδικασίας με προσδιορισμένη ατζέντα και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που θα μας
οδηγήσει στη Χάγη, από τη στιγμή που δεν θα συμφωνήσουμε. Προκρίνει αντ’ αυτού, για λόγους εντυπώσεων, τη συνέχιση των διερευνητικών συνομιλιών, των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) και
των πολιτικών διαβουλεύσεων, τα οποία, όμως, χωρίς την απαραίτητη
πολιτική βούληση είναι καταδικασμένα σε αποτυχία.
Επομένως, το ερώτημα είναι πώς εμείς θα υποχρεώσουμε την Αγκυρα να αναλογιστεί ότι η διαιώνιση της υφιστάμενης κατάστασης δεν λειτουργεί υπέρ της, αλλά συνεπάγεται κόστος. Εδώ το ευρωπαϊκό χαρτί
αποκτά αξία. Και για εμάς ζητούμενο είναι να αξιοποιηθεί το momentum
(κρίση τουρκικής οικονομίας, συνακόλουθη ανάγκη αναβάθμισης τελωνειακής ένωσης), ώστε το ξεπάγωμα της ευρωτουρκικής ατζέντας
να συνδυαστεί με συγκεκριμένους όρους και δεσμεύσεις εκ μέρους
της Αγκυρας. Η τελευταία, από την πλευρά της, επιθυμεί το αντίθετο:
να βολευτούμε με μία παρατεταμένη αποκλιμάκωση και, προκειμένου
να μην επιστρέψουμε σε συνθήκες έντασης, να απέχουμε από ενέργειες άσκησης κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά και να αποφύγουμε
να την πιέσουμε μέσω της Ε.Ε. Αν πάντως η Τουρκία πάρει πίσω τους
1.450 μετανάστες που προσώρας δεν δέχεται, ακόμη και στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής θα μπορούσαμε να έχουμε μια θετική προσαρμογή της κοινής δήλωσης με την Ε.Ε. Τέλος, για εμάς το Κυπριακό δεν
εξαιρείται από το νέο momentum. Αραγε, πώς θα αντιδράσει η Αθήνα αν δεν καταφέρει να αποτρέψει επιθετικές ενέργειες εκ μέρους της
Αγκυρας στην Κύπρο;
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Παρεμβάσεις
Η Αμερικανο-κατευθυνόμενη προσπάθεια περί ενός
νέου πνεύματος ευρωατλαντικής «σύγκλισης» και διατλαντικής
εποικοδομητικής συνεργασίας συνέδραμε στο να μην εμφανιστούν
επιμέρους «εντάσεις» μεταξύ κρατών-μελών της Ατλαντικής
Συμμαχίας στη Σύνοδο των Βρυξελλών, ως και να ενταχθούν
τα διάφορα και υπάρχοντα ανοικτά ζητήματα σε επιλογές
συζήτησης και αντιμετώπισης μέσω διμερών και άλλων «διαύλων
επικοινωνίας». Ασφαλώς, οι διαφορετικές θέσεις μεταξύ των
κρατών-μελών του ΝΑΤΟ υφίστανται, αλλά η προεδρία Μπάιντεν,
μέσω της επικαιροποίησης του έντονου και συναισθηματικά
φορτισμένου ατλαντικού «πνεύματος» του 1949 (ο Μπάιντεν
και ο αείμνηστος γερουσιαστής της Αριζόνα Τζον Μακέιν
έχουν χαρακτηριστεί εδώ και δεκαετίες ως οι στυλοβάτες του
Ατλαντισμού), επιδιώκει πρώτιστα τη συστράτευση των 30 κρατών
στην αντιμετώπιση των αναθεωρητικών και επιθετικής μορφής
κινήσεων του Πεκίνου και της Μόσχας.
Συνεπώς προέχει η «καναλοποίηση» στις αρχές που καθορίζουν
το ιδεαλιστικό πνεύμα της Συνθήκης της Ουάσιγκτον το 1949 και
με περαιτέρω ευαισθητοποίηση σε δημοκρατικά, αντι-αυταρχικά
και ανθρώπινα δικαιώματα. Το ότι μέσα σε 50 λεπτά (!) συζητηθήκαν οι αρκετές διαφορές των ΗΠΑ με την Τουρκία και το ότι σε
αντίστοιχο χρονικό διάστημα Μακρόν και Ερντογάν εμφανίστηκαν με θετικά σχόλια θα πρέπει να μας προβληματίσουν πολύ...
Τα κρίσιμα ελληνοτουρκικά θέματα (στα οποία οι διαφορές και
οι μονομερείς επεκτατικές διαθέσεις της Αγκυρας παραμένουν)
δεν εθίγησαν στις Βρυξέλλες, ενώ επισημάνθηκαν το «χαλαρό κα-

 Δρ Αθανάσιος Ε. Δρούγος
Διεθνολόγος - γεωστρατηγικός αναλυτής

Τακτικοί ελιγμοί

Χωρίς περιστροφές, το αποτέλεσμα της για την επίλυση των διαφορών και για ειρηνιπρόσφατης ελληνοτουρκικής συνάντησης των κό περιβάλλον.
δύο ηγετών είναι ένα. Ο Ερντογάν την επιδίωΟ Ταγίπ Ερντογάν συχνά δηλώνει ότι επιθυκε για να καταδείξει ότι συντονίζεται με τα αι- μεί τον διμερή διάλογο για την επίλυση των διατούμενα από Ε.Ε. και ΗΠΑ και -στο πλαίσιο αυ- φορών χωρίς μεσολάβηση τρίτων. Ομως, η ελτό- ότι επιθυμεί τη διαδικασία εξομάλυνσης και ληνική πλευρά δηλώνει σταθερά ότι η Ε.Ε. είναι
διευθέτησης. Πρώτο δείγμα αυτής της κίνη- πυλώνας και ευλόγως συνδέονται οι διαφορές
σης, μετά από ένα ψυχροπολεμικό κλίμα διαρ- αυτές με τις ευρωτουρκικές σχέσεις και ότι δεν
κείας, ήταν το τετ α τετ
μπορεί να αγνοηθεί ούμε τον Ελληνα πρωθυτε ο διεθνής παράγων.
πουργό για να προτείΕξάλλου, ο Πρόεδρος
Μπάιντεν διατηρεί ακόνει το πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης για ήρεμη την αυστηρή στάση
μο καλοκαίρι, αλλά και
του και έχει στείλει το
δημιουργίας προϋποθέμήνυμα προς την Τουρσεων και κλίματος μιας
κία, μαζί με την ηγεσία
διαπροσωπικής σχέσης,
της Ε.Ε. σε κοινή δήλωμε προοπτική αναζωοση. Ε.Ε. και ΗΠΑ δηλώγόνησης του διαλόγου.
νουν ότι θα εργαστούν
Το εγχείρημα δεν απογια την αποκλιμάκωκλίνει από την ελληνιση στην ανατολική Μεκή αντίληψη περί ανασόγειο, όπου οι διαφογκαιότητας του διαλόρές πρέπει να διευθεγου παρά τις διαφωνίτούνται μέσω διαλό Πέτρος Λιάκουρας
ες, όχι όμως υπό συνθήγου με καλή πίστη και
Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου,
κες απειλών ή κλιμάκωσε συμμόρφωση με το
διευθυντής του μεταπτυχιακού
σης προκλήσεων.
Διεθνές Δίκαιο. Αυτή η
προγράμματος
Ο Ερντογάν, προκεικοινή δήλωση πρέπει να
«Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές»
μένου να καταδείξει
έχει αποκωδικοποιηθεί
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
ότι είναι κυρίαρχος του
από τον Τούρκο Πρόεκυβερνητικού παιχνιδρο, όπως και ο στόχος
διού και ότι χειρίζεται
Ε.Ε. και ΗΠΑ για συνερτη συνάντηση προσωγασία και σχέση με μια
πικά, απέκλεισε εξαρχής
δημοκρατική Τουρκία.
τους Τσαβούσογλου και
Θα μπορούσαν όλα
Ακάρ. Αλλαξε τον διεραυτά να δημιουργούν
μηνέα με τον έμπιστο σύμβουλό του Ιμπραήμ τις προϋποθέσεις να συνεχιστεί ο διάλογος στο
Καλίν για την εποπτεία της συζήτησης και το πλαίσιο αποχής από προκλήσεις ή μη διαχειρίπρωτόκολλο μνήμης, ενώ από ελληνικής πλευ- σιμες κρίσεις. Να υπερισχύσει η άποψη ότι οι
ράς συμμετείχε η διπλωματική σύμβουλος του διαφορές δεν μπορεί παρά να αντιμετωπίζοπρωθυπουργού, πρέσβυς κυρία Ελένη Σουρα- νται με διάλογο μέσα από τους υπάρχοντες δινή. Αμφότεροι το καλοκαίρι του 2020 στο Βε- αύλους, ήτοι τις διερευνητικές επαφές, τα ΜΟΕ
ρολίνο είχαν διαβουλευθεί για την αποκλιμά- και τις πολιτικές διαβουλεύσεις.
κωση και την έναρξη διαλόγου, στο πλαίσιο μεΑυτό είναι ένα πρώτο λάκτισμα, αλλά ο δρόσολάβησης της τότε γερμανικής προεδρίας με μος είναι ακόμη μακρύς. Εάν ο Ερντογάν εντον σύμβουλο της Αγκελα Μέρκελ.
νοούσε τη συνάντηση αυτή μόνο για να εντυΣτη συνάντηση των Βρυξελλών, όπως ειπώ- πωσιάσει με την αλλαγμένη εικόνα του ότι επιθηκε, έσπασε ο πάγος και δηλώθηκε η πρόθε- στρέφει στην κανονικότητα, αφού περάσει τις
ση να αποφευχθούν οι προκλήσεις που δημι- εξετάσεις της συνόδου του Ιουνίου της Ε.Ε. και
ουργούν καταστάσεις δύσκολα διαχειρίσιμες. των απαιτήσεων του Αμερικανού Προέδρου.
Ταυτόχρονα, σηματοδότησε τη συνέχιση των Αυτό μέλλει να αποδειχθεί μετά το τέλος του
διπλωματικών πρωτοβουλιών, θέτοντας βάσεις καλοκαιριού.

Τι εννοεί
ο Ερντογάν
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πολιτικη
λοκαίρι» και οι συνεργασίες στα εμβολιαστικά, μεταναστευτικά, ως και σε τουριστικά. Η συμπεριφορά, όμως, της Αγκυρας
είναι απρόβλεπτη και η αναθεωρητική της ατζέντα μακροπρόθεσμα καθορισμένη, καθώς βαίνουμε προς το ιστορικό 2023,
ενώ έχουμε δει στο παρελθόν παρόμοιες καταστάσεις «ηρεμίας» (σε άλλες χρονικές περιόδους π.χ. Γιλμάζ - Τσιλέρ αλλά
και Ερντογάν που σε μετέπειτα φάση εξελίχθηκαν διαφορετικά). Ομως, δεν μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση υποτροπής. Η Τουρκία είναι εμπλεκόμενη σε έξι γεωγραφικά μέτωπα αντιπαραθέσεων (Ιράκ - Συρία - Ουκρανία/Κριμαία -νότιος Καύκασος - Λιβύη - ανατολική Μεσόγειος), με υπολογίσιμη διακλαδική στρατιωτική παρουσία, ως και πάντοτε ευέλικτη διπλωματία, ενώ όλα αυτά τα πεδία κρίσης χαρακτηρίζονται από ευμετάβλητες παραμέτρους και δυναμικές τοπικές αλληλεξαρτήσεις, με την Αγκυρα να έχει λόγο σε αυτές.
Προφανώς η σχετική «χαλαρότητα» δεν σημαίνει επ’ ουδενί ότι δεν θα συνεχιστούν οι παραβιάσεις του εθνικού
εναέριου χώρου μας από την τουρκική αεροπορία ή οι παρενοχλήσεις αλιευτικών και λιμενικών σκαφών από την τουρκική ακτοφυλακή. Η Αγκυρα γνωρίζει πώς να εκμεταλλεύεται περίτεχνα τον χρόνο για περαιτέρω προώθηση των πάγιων και στρατηγικά κατευθυνόμενων συμφερόντων και γνωρίζει να πρωτοστατεί σε τακτικούς ελιγμούς. Προφανώς ο
63ος γύρος των διπλωματικών επαφών ως και η τετάρτη συνάντηση των στρατιωτικών επιτροπών των δύο κρατών για
τα ΜΟΕ θα συνεχιστούν.
Τέλος, μπορεί για λόγους διατλαντικούς, διπλωματικούς,
πολιτικούς κ.ά. να είναι πιθανότατα μπροστά μας ένα σχετικά «ήσυχο» καλοκαίρι, αλλά ας έχουμε στο μυαλό μας ότι
στην 47η θλιβερή επέτειο της εισβολής του «Αττίλα» στις 20
Ιουλίου ο Ερντογάν έχει κάνει ήδη λόγο με ανακοινώσεις του
για περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της νήσου, επιπλέον παράνομες κινήσεις για τα Βαρώσια/Αμμόχωστος και φυσικά
για συνέχεια της «Γαλάζιας Πατρίδας».

