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Το κλίμα μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση που ο Ερντογάν επαναφέρει 
στο προσκήνιο τις προκλήσεις κυρίως σε ό,τι αφορά την Κύπρο.  
Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα  
τα κατεχόμενα και προανήγγειλε νέες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ

Βαρόμετρο  
το Κυπριακό

Οι δίαυλοι Αθήνας - Αγκυρας και  
τα επόμενα βήματα για μια νέα συνάντηση  

Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Π
υρετώδεις διεργασίες βρίσκονται 
σε πλήρη εξέλιξη ανάμεσα στο 
Μέγαρο Μαξίμου και το Ακ Σα-

ράι στην Αγκυρα, με στόχο μια νέα συνά-
ντηση ανάμεσα στον Ελληνα πρωθυπουρ-
γό και στον Τούρκο Πρόεδρο, περί τα τέ-
λη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο πλαί-
σιο της Υπουργικής Εβδομάδας του ΟΗΕ. 
Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, μετά 
το «λιώσιμο του πάγου» ανάμεσα στις δύο 
πλευρές, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμέ-
νων Εθνών αποτελεί τον κατάλληλο τόπο 
και πραγματοποιείται την κατάλληλη χρο-
νική στιγμή για τη συνάντηση, καθώς, εάν 
μέχρι τότε έχει διατηρηθεί η ηρεμία στα ελ-
ληνοτουρκικά, οι δύο ηγέτες θα επιβεβαι-
ώσουν ότι τηρήθηκε η υπόσχεση για ένα 
ήρεμο καλοκαίρι. 

Πολυμερή φόρουμ, όπως είναι η Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ, είναι το περιβάλλον 
που προτιμούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και έχει σημα-
σία ότι πραγματοποίησαν εκεί την πρώτη 
τους συνάντηση τον Σεπτέμβριο του 2019, 
ενώ οι δύο επόμενες διεξήχθησαν στο πε-
ριθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. 

Σχεδιασμός
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα πρόκει-
ται κυρίως για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση 
με παρουσία μόνο των μεταφραστών ή 
των διπλωματικών τους συμβούλων, την 
οποία θα ακολουθήσει μια σύντομη συ-
νάντηση των δύο αντιπροσωπειών. Η ελ-

ντογάν στα κατεχόμενα, τα οποία θα επι-
σκεφθεί στις 20 Ιουλίου, στην επέτειο της 
τουρκικής εισβολής. Η ημερομηνία είναι 
από μόνη της πρόκληση και το γεγονός ότι 
ο Ερντογάν θα ανακοινώσει στα κατεχόμε-
να τη δημιουργία στρατιωτικής βάσης με 
οπλισμένα drones ασφαλώς θα επιβαρύνει 
τα πράγματα. Ωστόσο, αυτό που ανησυχεί 
την Αθήνα είναι το ενδεχόμενο να ανακοι-
νωθούν κάποιες εντυπωσιακές κινήσεις σε 
ό,τι αφορά το καθεστώς της περίκλειστης 
πόλης της Αμμοχώστου. Κάτι τέτοιο θα τί-
ναζε στον αέρα την όποια πρόοδο στις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις. 

Μάλιστα, στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που 
είχαν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προει-
δοποιήσει τον Τούρκο Πρόεδρο ότι η Ελ-
λάδα δεν θα παραμείνει αδιάφορη ούτε 
θα κάνει ότι «κοιτάζει αλλού» σε περίπτω-
ση που η Τουρκία ξαναρχίσει τις προκλή-
σεις στην Κύπρο. 

Κάτι που επανέλαβε και δημόσια μετά 
τη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου, λέγοντας 
ότι εξέφρασε στον κ. Ερντογάν «τον έντονο 
προβληματισμό του για οποιαδήποτε εκ-
δήλωση έντασης στην Κύπρο, με αφορμή 
την επέτειο της εισβολής».

Το Κυπριακό αποτελεί το σημαντικότερο 
«αγκάθι», που μπορεί να αποτρέψει θετι-
κές εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, ωστόσο 
την περασμένη εβδομάδα υπήρξε και άλ-
λη αρνητική εξέλιξη. Η Αγκυρα επιχείρησε 
παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας μας, 
με αφορμή την απόρριψη του αιτήματος 
από τον Αρειο Πάγο μειονοτικών συλλό-
γων της Θράκης που ζήτησαν να χρησιμο-
ποιούν τον όρο «τουρκικός» στην ονομα-
σία τους. Για το θέμα αυτό υπήρξε ανακοί-
νωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερι-
κών, το οποίο κάλεσε την Αθήνα να «συμ-
μορφωθεί με τις αποφάσεις του Ευρωπα-
ϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των», επαναφέροντας τα περί τουρκικής 
μειονότητας.
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Του Παναγή γαλιατσατου

Ραντεβού 
τον Σεπτέμβριο,
αν είναι… ήρεμο 

το καλοκαίρι

πίδα έγκειται στο ότι αν οι ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις εξελιχθούν θετικά έως τότε, οι δύο ηγέτες θα 
μπορέσουν να ρίξουν το βάρος στη θετική ατζέ-
ντα και στη συνεργασία στο οικονομικό επίπεδο 
και ενδεχομένως να αρχίσουν να συζητούν και 
για ένα συμβούλιο διακυβερνητικής συνεργασίας  
(G to G) ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, που έχει 
να πραγματοποιηθεί από το 2013. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, ανάμε-
σα στην ελληνική και την τουρκική πλευρά έχουν 
ανοίξει πλέον πολλαπλοί δίαυλοι επικοινωνίας. Το 
πρώτο… βιολί παραμένει βεβαίως ο δίαυλος ανά-
μεσα στη διπλωματική σύμβουλο του πρωθυ-
πουργού Ελένη Σουρανή και στον εξ απορρήτων 
του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος θα πα-
ραμείνει στη θέση του τουλάχιστον έως το 2022, 
καθώς τότε η κυρία Σουρανή αναλαμβάνει, με-
τά από δική της επιθυμία, την πρεσβεία μας στη 
Ρώμη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουρ-
γός έχει συμφωνήσει σε αυτή τη μετακίνηση, υπό 
την προϋπόθεση ότι έως τότε τα ελληνοτουρκικά 
θα έχουν μπει σε ένα δρόμο. Σημαντική, ωστό-
σο, είναι και η θεσμική οδός ανάμεσα στα δύο 

υπουργεία Εξωτερικών, ενώ ο Τούρκος πρέσβης  
Μπουράκ Οζουγκέργκιν έχει ανοιχτή γραμμή με το 
περιβάλλον του Ερντογάν και είναι ένας χρήσιμος 
συνομιλητής τόσο για τον Ελληνα πρωθυπουργό 
όσο και για τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. 

Συνομιλούν
Πέραν της κ. Σουρανή, πάντως, οι πληροφορίες 
θέλουν και άλλα στελέχη του πρωθυπουργικού 
περιβάλλοντος να συνομιλούν με το γραφείο του 
κ. Καλίν, ενώ ο εδώ και πολλά χρόνια δίαυλος επι-
κοινωνίας ανάμεσα στη Ν.Δ. και το τουρκικό κυ-
βερνητικό κόμμα AKP έχει ενεργοποιηθεί και πάλι. 

Εως τώρα, οι Τούρκοι τηρούν την υπόσχεση για 
ήρεμο καλοκαίρι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 
Το κλίμα, όμως, μπορεί να αλλάξει σε περίπτω-
ση που ο Ερντογάν επαναφέρει στο προσκήνιο 
τις προκλήσεις κυρίως σε ό,τι αφορά την Κύπρο.  
Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επισκέφθηκε την πε-
ρασμένη εβδομάδα τα κατεχόμενα και προανήγ-
γειλε νέες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ. Ακόμα 
και αν αυτές δεν πραγματοποιηθούν, στην Αθήνα 
υπάρχει ανησυχία για το τι ακριβώς θα πει ο Ερ-


